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У циљу израде Програма и Календара културних активности кориштени су
подацидобијени од стране друштава и клубова која дјелују и активно раде на подручју
општине Шамац.
Данаснаподручјуопштинедјелујуи активнораде:
- Књижевниклуб„Савовање“Шамац,
- Клуб историчара „Посавина“ Шамац
- Српскопросвјетнокултурнодруштво„Просвјета“Обудовац,
- Српскопросвјетнокултурнодруштво„Просвјета“ Шамац,
ФолклорнасекцијаСредњаСлатина,
- Културноумјетничкодруштво„Шамац“,
- Културноумјетничкодруштво„Посавина“Црквина,
- Плесниклуб“Принцес“Шамац,
- Пјевачко друштво „Херувими“ Шамац.
Овадруштва
и
клубовиорганизаторису
иносиоцикултурногживотанаподручјуОпштинеШамац,
а
онићеузодређенеманифестацијекојећеорганизоватиопштинаШамацу
2021.години,битиорганизатории
носиоцибројнихкултурнихактивностинаподручјуопштинеи то:
1. КЊИЖЕВНИКЛУБ„САВОВАЊЕ“
АктивностиКлубакњижевника“Савовање“ Шамацтоком 2021.године засниваће се на
припремању и реализацији:
- књижевних вечери и сусрета стваралаца Клуба,
- припремање за штампање и прoмоција књига чланова Клуба,
- књижевних трибина, на којима би гостовали прозни писци, пјесници из области
књижевности и културе,
- програма у Републици Српској који се односи на заштиту и афирмацију српског
језика и ћирилице.
Клуб књижевника „Савовање“ активно ће учествовати у реализацији Програма
обиљежавања Дана општине и крсне славе- Митровдана, кроз организовање
књижевних вечери са пригодним програмима.
Пошто је 2021.година јубиларна за Дан „Савовања“ Клуб ће уручити захвалнице и
признања заслуженим члановима Клуба.
УтекућојгодиниКлубће наставити посјету школама на подручју наше општине гдје ће
чланови Клуба представити своје стваралаштво.
2.КЛУБ ИСТОРИЧАРА“ ПОСАВИНА“ ШАМАЦ
Активности Клуба историчара „Посавина“ Шамац у 2021 .години засниваће се на
припремању и реализацији:
- Промоцији гласника „Наша Мисао“
- Обиљежавање 100 година од смрти Краља Петра Првог КарађорђевићаОслободиоца- предавање,
- Обиљежавање 700 година од смрти краља Милутина предавање
- Обиљежавање 100 годинаод доношења Видовданског постојања-премијера
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(снимање)
Наставак реализације емисије „ Да то сам ја!
Предавање о настанку Републике Српске
Серијал историјских документараца
Објављивање завршетка конкурса и реализовање другог броја гласника „Наша
мисао“
Документарац о династији Котроманићи
Снимање документарцао ЈУ СШЦ „Никола Тесла“ у Шамцу поводом 50 година
од оснивања школе.

-

3. КУЛТУРНОУМЈЕТНИЧКОДРУШТВО„ШАМАЦ“
МеђународнаРевијафолклора„Шамачкопрољеће 2021“ сеодржававећ18. годинаи
позиционираласекаоједанодпрестижнијихфестивалафолклорау Босни иХерцеговини.
УжељидаубудућностиМеђународнаревијафолклорапостанеједанодводећихфестивалафо
лклорау
БиХи
фестивалподокриљемЦИОФФ-акојидоприносиразвоју,очувањуи
искориштавањуразличитогкултурногнаслеђауБоснииХерцеговини,
каоидадопринесеиразвијемултикултуралнидијалогучесникау пројекту.Фестивал је у
свјетском календару манифестацијаа ми учествујемо као представници Босне и
Херцеговине.
Пројектомје предвиђенаорганизација дваконцертау Шамцу:
-

-

Љетниконцертпланиранједасеодржинаградскомтргуујулу-августумјесецу2021.
године.Циљконцертајепромоцијакултурнихвриједностиграђанимакаои
гостимакојиу љетниммјесецимапосјећујунашгради општину.
Годишњи концерт одржаће се у децембру 2021.године као круна рада.

4. СРПСКОПРОСВЈЕТНОКУЛТУРНОДРУШТВО„ПРОСВЈЕТА“ ОБУДОВАЦ
Одбор „Просвјета“са носиоцима активности друштва;
- Фолклорни ансамбл
- Пјевачке секције
- Драмске секције
- Музичке секције
И поред тренутне епидемиолошке ситуације планира да одржи друштво и настави са
организовањем четири културне традиционелне манифестације.
НаосновуПрограмаСПКД“Просвјета“организоваћеу
2021.годинисљедећекултурнеманифестацијеопштинскогкарактераито:
-

-

Tрадиционална127Светосавскабесједаобиљежава се 27 јануара.
Манифестација
„ РаспјеванеПокладскевечери“већиматрадицијуиовегодинеје
јубиларна
десета
пореду.ЦиљМанифестацијејеизналажењеновихпјевачкихталенатасаовихнашихпо
дручјаиукључењеураддруштваистиху
пјевачкусекцију.
Манифестацијаћесеодржатина дан Поклада.
ПоводомВаскршњихпразникадруштвоорганизујезабавнипрограмВаскршње
вече, гдјејеносилацактивностифолклорнасекцијаузпјевачку, драмску,плесну
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-

имузичкусекцију.ГостивечерисуКУДовисакојимаДруштвоимадобрусарадњуизокружења.ТерминодржавањаовеМаниф
естацијеje други дан Васкрса.
Манифестација 11.Међународнесмотрефолклора„МЕСФО2021.“којасеодржавау
другојполовинигодине(септембр–
октобар).Наовојманифестацијиучествуједо10друштава(250учесника)саподручјаБ
иХи другихземаљаизокружења.

Утокугодинерадићесенаунапређењуплеснесекцијекојабибилаангажованау
свимнаведенимМанифестацијама.
5. КУЛТУРНОУМЈЕТНИЧКОДРУШТВО„ПОСАВИНА“ ЦРКВИНА
Друштво бројиоко80члановараспоређениху:
- фолклорнугрупу,
- музичкусекцију иетнопјевање.
Планомјепредвиђенаорганизацијасљедећихкултурнихманифестација;
-

Концерт „Заиграј и запјевај кроз Посавину“ планира се одржати у МЗ Писари,
МЗ Шкарић и МЗ Црквини у другој половини марта, дајући допринос повратку
нормалнијег живота промовишући културу и традицију

-

Васкршњефолклорновече,одржавасеповодомВаскрсауЦрквини,на
Васкршњи
понедјељак. Ова манифестација одржава се шесту годину за
редом.Манифестацијатрајеједандан,одржавасесвакегодине
уданеваскршњихпразника,
а
уманифестацијиучествујевишекултурноумјетничкихдруштава
из
Србије,Хрватске и БиХ, што ће ове године зависити од епидемиолошке
ситуације.

-

Годишњиконцерт „Посавско прело“,манифестацијатраје 1 дан и одржава се
свакегодине крајем новембра гдје хармонија свих секција доприноси складу и
љепоти
презентовања
традиције
и
културе
једног
народа
сциљемпрезентовањадостигнућаКУД-а.

Сваке године узимају учешће у програму Зимска чаролија на ушћу чији је организатор
општина Шамац.
6. СРПСКО ПРОСВЈЕТНОКУЛТУРНОДРУШТВО „ПРОСВЈЕТА“
ШАМАЦ ФОЛКЛОРНАСЕКЦИЈАСРЕДЊАСЛАТИНА
СПКД„Просвјета“ООШамац,ПО
фолклорнесекцијаи секцијажена.

СредњаСлатина,дјелујекрозраддвијесекције:

Фолклорнасекцијабројиоко40члановаподијељениху двијегрупе.
Секцијаженабројиоко20чланова.Бависеафирмацијомженанаселу,сарадњомсасличнимор
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ганизацијаманаподручјуопштинеиуоколини.Осимтогабависеи
промовисањемкултуре,обичајаитрадицијенаселу,шивењемнародненошње,
постељине,презентацијомхранеи пићакарактеристичнимзаовајкрај.
Планом и програмомза 2021.годинуорганизоваћеследећекултурнеманифестације:
-

Васкршњиконцерт,Манифестацијатрајеједандан, а одржава се у Дому културе у
Г.Слатини у данимаВаскрса,
IXСмотрафолклораСлатина2021.Манифестацијатрајеједанданнаплатоуиспредшк
олеу СредњојСлатини у јулумјесецу.
Секција жена-дружење жена,одржаће се у марту мјесецу за Дан жена,дружење
траје један дан и планирана је једнодневна екскурзија у новембру мјесецу.

7.ПЛЕСНИКЛУБ„ПРИНЦЕСС“
Плесни клуб у свом Статуту има проширене циљеве који се односе на школу спорта. У
прољеће Управаклуба са волонтерима и тренерима организује спортску манифестацију
„Игре без граница“ на тргу нашег града у којој учествују школице спорта и околних
мјеста и ученици ОШ“ Шамац“.
Распоредмеђународнихплеснихтакмичењау 2021.години;
-

Април: свјетско такмичење у Сарајеву у организацији ИДО плесног Савеза,
Мај: позивница за учешће на Ђурђевданском фестивалу у Бања Луци и “Игре
без граница“
- Јуни: учешће у дочеку дјеце са Косова и Метохије и Међународно такмичење у
Италији
- Јули: Интернационално такмичење у Београду –BELGRADE INTERNATIONAL
OPEN DANCE FESTIVAL
- Септембар: међународно такимичење на Златибору – ZLATIBOR DANCE OPEN
- Новембар: интернационално такмичење у Новом Саду- DANCE FEST
- Децембар: мјесец резервисан за припрему и учешће на „Зимској чаролији на
ушћу“
У току године биће реализована сарадња Плесног клуба „Принцесс“ и Удружења за рад
са дјецом с посебним потребама.Клуб ће омогућити дјеци која су ометена у развоју
бесплатне часове плеса.
Све наведене активности су углавном из календара свјетског плесног Савеза ЕДФ
(European Dance Federation) којем плесни клуб „Принцесс“ припада од 2010.године и
одвијаће се сходно епидемиолошким мјерама због постојеће епидемије.

8.МАНИФЕСТАЦИЈЕУОРГАНИЗАЦИЈИОПШТИНЕШАМАЦ
Општина Шамац ће у 2021. години у сарадњи са ЈУ „Центар за културу“ и другим
невладиним организацијама организовати следеће културно-забавне догађаје:
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Дан општине Шамац:
1. Изложба фотографија „Шамац кроз вријеме“- ретроспективно представљање
Шамца кроз изложбу фотографија на отвореном простору. Простор предвиђен за
одржавање ове изложбе је улица Краља Александра I Карађорђевића.
2. Монодрама – монодрама у изведби професионалног глумца у великој сали
Центра за културу.
3. Општинско такмичење младих рецитатора: манифестација се одржава трећу
годину заредом у Центру за културу (велика сала). У манифестацији учествују
ученици основних и средње школе, а манифестације се одржава поводом Дана
општине.
4. Концерт поводом Дана општине: поводом Дана општине Центар за културу у
сарадњи са општином ће организовати концерт у великој сали Центра. Сваке
године настоји се обезбједити гостовање неког еминентног пјевачког друштва
или групе.

Шамачко љето 2020:
1. Сајам књига на отвореном: гостовање одређеног броја издавача из регије у
организацији Центра за културу. Сајам књига би се одржао на отвореном
простору, Трг или слично.
2. Наступ локалних неафирмисаних музичара на кеју: у циљу популаризације
локалних неафирмисаних музичара предвиђен је наступ више бендова на
отвореном простору, на платоу кеја.
3. Свечанаакадемија
и 16.
поредутрадиционалниВидовданскисаборуГорњојСлатини
у
Домукултуре:
поводом Видовдана 16. годину заредом одржава се вишедневна манифестација
Видовдански сабор, а манифестација обухвата свечану академију уз учешће
више културно-умјетничких друштава, књижевно вече и друге садржаје.
4. „Спортске игре младих“ у Шамцу: манифестација ће се одржати четврту годину
заредом у Шамцу у фискултурној сали средњошколског центра уз пригодан
кутурно-забавни програм, а планирано је да се одржи у мјесецу мају.
5. Мото скуп МК “Викинг“ Шамац и концерт: дводневна манифестација у
организацији МК „Викинг“ и подршку општине, која се ће се одржати крајем
мјесеца јуна. Манифестација се одржава трећу годину заредом на платопу
испред просторија клуба.
6. Турнир у одбојци на пјеску Обудовац: у организацији МОК „Црвена звјезда“ из
Обудовца трећу годину заредом одржаће се турнир у одбојци на пјеску у кругу
ОШ Обудовац, а по проглашењу побједника турнира биће приређена музичка
представа забавног карактера.
7. Концерт на кеју: у оквиру манифестације „Шамачко љето“ на платоу код савског
кеја биће приређена забавно музичка представа неког од еминентних извођача
забавне музике. Концерт организује Центар за културу под покровитељсвом
општине трећу годину заредом.
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8. Промоција часописа „Срђанов венац“: у просторији Центра за културу (мала
сала) одржаће се промоција шестог броја часописа „Срђанов венац“.
9. Турнир у уличној кошарци: у организацији КК „Шамац“ из Шамца трећу годину
заредом одржаће се турнир у уличној кошарци на градском тргу у Шамцу, а по
проглашењу побједника турнира биће приређена музичка представа забавног
карактера.
10. „Котлићијада“ на Јекића језерима: у Обудовцу на Јекића језерима почетком
мјесеца августа одржаће се 9. по реду манифестација „Котлићијада“. Отварању
манифестације предстоји културно умјетнички програм у извођењу КУД-ова, а
организатор манифестације је „Екоб“ из Обудовца и Центар за културу под
покровитељством општине.

Планиране активности у последњем кварталу године:
1. Књижевни фестивал „Милица Бабић“ – мјесец септембар;
Популаризација лика и дјела Милице Бабић, прве костимографкиње у Народном
позоришту Београд и академске професорице као и супруге Иве Андрића која је
рођена на подручју општине Шамац. Предвиђена манифестација подразумијева
вишедневни културни садржај са акцентом на поље књижевности.
2. Концерт поводом славе општине: поводом славе општине Митровдан, Центар за
културу у сарадњи са општином ће организовати концерт у великој сали Центра.
Сваке године настоји се обезбиједити гостовање неког еминентног пјевачког
друштва или групе.
3. Сајам меда, прехрамбених и традиционалних производа: Манифестација се
одржава у великој сали хотела „Плажа“ у мјесецу децембру у организацији
Центра за културу и покровитељством општине, а отварању манифестације
предходи културно-умјетнички програм у извођењу КУД-ова.
4. „Зимска чаролија на ушћу“: четврта по реду шестодневна манифестација у
организацији Центра за културу и покровитељсвом општине, одржава се на
градском тргу поводом божићних и новогодишњих празника. Манифестација
подразумијева одржавање свакодневних културних и забавних садржаја у
извођењу културно-умјетничких друштава, ученика средње и основних школа и
дргух извођача.

Број: 07-022-77/21
Датум, 12.03.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић,дипл.инж.пољ.
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