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ИЗВЈЕШТАЈ  О  РАДУ  САВЕЗА 
за 2021 годину 

 
 
 
 
Увод: 
 
Година 2021. година је такође година короне, што подразумјева разна ограничења и забране тако 
да  САКУД РС није организовао своје сталне манифестације                    „Златно колце“ и „Златно 
коло“. Вријеме короне је суштински ограничавало организовање културних манифестација. Тек 
08.4.2021.године описом МПиК дозвољено је да наше чланице отпочну са радом уз све 
препоручене противепидемијске мјере. 
 
Треба нагласити да су средства МПиК одобрена по Конкурсу за 2020 године у износу  од 5.500 КМ  
дозначена тек 17.12.2020 године и претекла су за реализацију у 2021.години. 
Средства МПиК одобрена по Конкурсу 2021.годину такође нису била оперативна за 2021.годину 
већ су пренешена на реализацију за 2022.годину. 
 
И поред свих наведених ограничења, ова година је искориштена и биће упамћена као година 
озбиљне кионсолидације и рада на  јачању организационих, стручних и техничких капацитета 
САКУД РС. 
 
Ради лакше прегледности Извештај ће приказати реализоване активности зацртане ревидираним 
Планом и програмом за 2021.године. 
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1. АКТИВНОСТИ на јачању просторних и техничких капацитета 
 

Планирано: 
Овим поглављем планирано је формирање канцеларије Савеза у Б.Луци, израда базе података, 
израде новог web сајта ,формирање библиотеке и набавка  рачунара. 
 

Реализовано: 
- Израђен нови професионални web-site  у  wordpressu који је крајем године званично 

пуштен у рад и оцјењен од чланства као одличан. 
 

- Прикупљени подаци од 10 чланица потребних за израду Базе података коју је неопходно 
довршити и израдити јер нам је поседовање обавеза као удружењу са статусима. 
 

- Због нереализоване канцеларије Савеза, активности у сакупљању књижног фонда је у 
другој половини успорен,али се и поред тога сакупило око 170 наслова, у склопу чега, 
треба истаћи, се налази и књижни фонд кореографа и учитеља за народне игре Миле Н. 
Лукића, које је после његове смрти породица поклонила Савезу. Књижни фонд је 
преузео предсједник Весовић и госп. Давор Симишић, а исти се налази у кутијама 
смјештене  у приватној гаражи. Књижни фонд биће  отворен кад се стекну просторни 
услови за библиотеку. Треба такође истаћи, да су се акцији  Савеза одсзвсли КУДМ 
„Босиљак“ и предсједник Савеза, а за очекивати је да ће 
се акцији прикључити и остале чланице када библиотека 
буде у функцији и на располагању нашим 
руководиоцима ансамбала и другим заитересованим  
лицима из сфере фолклористике.  
 

- Савез је по приједлог предсједика , а на осову Одлуке 
ИО  са подржао штампање нове књиге,   аутора Марка 
Радовића   „Народна ношња, игре и пјесме са 
Гласинца“ у склопу чега је Савезу додјељено 20 књига  
 

- Набављен  ПЦ рачунар - (Intel i5- RAM 8GB) 
 

Нереализовано: 
- Планирано формирање канцеларије Савеза је изостало у овој години и поред  писаног 

захтјева  управи Града Бања Луке за додјелу простора под посебним условима, уз 
писане подршке бањалучких друштва и МПиК РС.  
Истине ради,  Савезу је у Борику понуђен мали простор без тоалета и са потребом 
знатног улагања што није прихваћено.  

- Нови Захтјев биће поднијет  у наредној годинии и надати се већем разумјевању и 
додјели адекватног радног простора за рад Савеза. 
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2.  АКТИВНОСТИ на јачању стручних капацитета 
 
Планирано: 
Избор стручних одбора Савеза и оживљавање и избори у Секцији кореографа, умјетничких 
руководилаца и учитеља за народну игру. 
 
Реализовано: 

- Током године вођено је низ активности те је Одлуком ИО расписан Јавни конкурс за 
избор стручњака у стручне одборе за народну игру, музику и народну ношњу. Истеком 
године, Јавни кокнкурс још није био закључен.  

- Он-лајн семинари које је Савез организовао током године искориштени су да се 
формира списак стручних руководиоца из чланица Савеза, а формирана је вибер рупа 
стручних руководилаца како би се остварила хомогенизација и створили услови за 
изборе у Секцији током наредне године. 

                       
 
 
 
 
ИН МЕМОРИАМ 
 
Нека остане забиљежено да је Савез у интезивној акцији за јачање 
стручних капацитета остао у кратком времену  без својих   
истакнитих активиста,  умјетничких руоводилаца и кореографа: 
 
 
 
 
                                                                                                                              Миле Н. Лукић 
Умрли су:  
Рајко Чедо – умјетнички руководилац КУД „Милан Егић“ –  14.12. 2020.године  
Јован Савић – члан ИО САКУД РС и предсједник КУД „Илићка“ -28.12.2020.године 
Саван Руњо – кореограф и  умјетнички руководилац у регији Приједора –  14.01.2021.године 
Миле Н. Лукић- учитељ за народну игру и предсједник Обора за народну игру  Савеза АКУД РС  
                              20.5.2021.године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Рајко Чедо                                  Јован Савић                                            Саван Руњо 
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3. АКТИВНОСТИ на стручном усавршавању и оспособљвању 
руководилаца ансамала 

 
Планирано: 

- ПО плану и програму су планирана за 2021. годину планирана су 4 семинара за које су 
средства одобрена током друге половине године, али средстртва нису дозначена до краја 
године па ће се исти реализовати током следеће године 
 

Реализвано: 
Током првог и другог квартала реализована су два стручна семинара средствима из 2020.године. 
Реализовани су онлајн семинари: 

- 19-21.фебруар 2021. године: 
„Народне игре озренско-добојског краја по записима Васе Поповића“ 
 
Предавач:  умјетнички руководилац 
АНИП „В.Маслеша“ –госп. ГОРАН 
ПУПАЦ.  
Модератор семинара:  Анђела Дрљача 
студент електротехнике, а 
електрографска обрада семинара 
докумената, плаката, увјерења и 
захвалница, као и израда видео клипова 
повјерена је стручном лицу Савеза 
дип.инг.Синиши Михајловићу,  
Семинару присуствовало 43 учесника из 
Друштава са територије цијеле 
Републике Српске 
У потпуности је реализован циљ 
семинара  да кроз практичну 
демонстрацију играчких образаца 
полазницима приближи играчку праксу 
области и стил, а да се кроз анализу 
објављених кореографија указаже на 
могућности које  се пружају у ауторском 
раду,  посебно узевши у обзир чињеницу 
да видео материјал остаје трајно 
доступан путем САКУД-а. 
Детаљан Извјештај може с погледати на 
www.sakudrs.org 
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- 23-25. април 2021. године: 
 „Рад са малим вокалним ансамблима – традиционална музика“ 

 
Предавач:  проф.др ДРАГИЦА ПАНИЋ-КАШАНСКИ  
                   (Академија умјетности Универзитета у Б.Л) 
 
Модератор семинара:  Анђела Дрљача 
студент електротехнике, а електрографска 
обрада семинара докумената, плаката, 
увјерења и захвалница повјерена је стручном 
лицу Савеза дипл.инг.Синиши Михајловићу,  
 
Семинар је посвећен раду са малим вокалним 
ансамблима (пјевачким, етно, извозним и 
вокалнм групама) , а одржан је у онлајн верзији 
на ЗООМ платформи.  
У потпуности је реализован циљ семинара да 
кроз практичну демонстрацију пјевачких 
образаца традиционалног пјевања у Републици 
Српској. Полазницима је  приближена пјевачка 
традиција, врсте пјевања и  пракса  упјевавања 
и припремања традиционалне пјесме у раду са 
малим вокалним ансамблима и саставима.  
Свакако да је реализован и индиректни циљ 
семинара да се кроз пружање наведених 
инфпрмација подстакне развој властитих 
капацитета руководилаца ансамбала и КУД-
ова Републике Српске. 
Семинар је похађало 40 полазника из 18 
ансамбала. Детаљан Извјештај може с 
погледати на www.sakudrs.org 
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4. АКТУЕЛНОСТИ од значаја за САКУД РС 
Крајем прошле 2020 године и почетком ове године рад савеза је награђен значајним 
статусима чије су апликације изузетно темељно припремљене преко којих је детаљно 
приказан напредак у раду Савеза изузетно значајан за културно-умјетничка друтва, нашу 
дјецу и омладину. 
 
 Министарство просвјете и културе у Влади Републике Српске додјелило је САКУД 

РС статус: 
Репрезентативно струковно удружење у обласи умјетничке 
интерпретације културног насљеђа 
 

 Влада Републике Српске је  
Одлуком о додјели статуса Удружења од Јавног интереса објављеној у Сл.Гласнику 
РС бр.43 од 13.5.2021.године под бр.829 додјелила статус: 
Удружење од Јавног интереса 

 
Треба напоменути да је ово највећи успјех Савеза у 14.година свог постојања. Значај ових статуса 
огледа се прије свега у партнерству са Министарством културе и Владом Републике Српске, а у 
ширем смислу партнерским односима са градовима и локалним заједницама, органима РС, 
њеним институцијама, академијама, култрним центрима и  привредним и друштвеним 
организацијама и удружењима. 
Свакако да треба напоменути да статуси подразумјевају и веће  обавезе и одговорност у развоју 
ове  области културе, значајне за очување идентитета наших народа, али и за развој и васпитање 
наше дјеце и омладине, која су у фолклору масовно заступљена. 
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5. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА 2021 
 
 
ПРИХОД 

Рб. Извор прихода Износ КМ 
01. Пренос средстава из 2020 год. - ЖР 5.378,35 
02. Пренос средстава из 2020 год. - Благај. 9,30 
03. Чланарина за 2020      2х120 240,00 
04. Чланарина за 2021   29Х120 3.480,00 
05. Чланарина за 2022     1х120 120,00 
06. Чланарина Секције 50,00 
07. МПиК 7.500,00 
08. ФОНД АП Војводина 1.664.41 
УКУПНО 18.442,06 

 

РАСХОД 
Рб. Назив расхода Износ КМ 
 Трошкови завршнг рачуна 2020 290,00 
 Банкарска провизија 252,30 
 Птт трошкови 222,15 
 Трошкови телефона ( +27,39 ) 807,51 
 Канцел.матер. 51,30+162,35 213,65 
 Софтвер - Пројек 2020 1.800,00 
 Хардвер - Пројект 2021 1.582,10 
 Трошкви пројекта база – обилазак кудова - Пројек 2020 607,49 
 Трошкови 2 семинар он лајн 1.206,02 
 Гориво  600,00 
 Накнада за рад органа 10Х200 КМ 2.000,00 
 Репрезентација 19,00 
 Издаваштво 200,00 
 Остало – М,Лукић 300,00 
УКУПНО 10.100,22 

 
 
БИЛАНС 

01. Приход 18.442,06 
02. Расход 10.100,22 
03, Остатак 8.341,84 

 
 
 
                                                                                               Предсједник 


