
САВЕЗ  СРПСКИХ ГУСЛАРА 

ИЗВРШНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ 

ПРЕДЛОГ  

ПРОПОЗИЦИЈА О ОДРЖАВАЊУ ФЕСТИВАЛА 

МЛАДИХ ГУСЛАРА ДО 18 ГОДИНА 

 

На основу члана 19. Статута Савеза Српских гуслара, а сходно члану 3. Став 2. 

Пропозицијама о одржавању фестивала ССГ, Извршни одбор савеза на седници, 

одржаној________________________ године, донео је 

ПРОПОЗИЦИЈЕ  

О ОДРЖАВАЊУ ФЕСТИВАЛА МЛАДИХ ГУСЛАРА 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Фестивал младих гуслара je културно-уметничкa манифестацијa такмичарског 

карактера, чије је циљ неговање, очување и популарисање гусала и епске песме. 

Члан 2. 

Фестивалски такмичарски циклус траје од 01. фебруара до 30. новембра текуће 

године. 

У току једног такмичарског циклуса, гуслар може наступати само за једно друштво. 

Члан 3. 

Право учешћа на фестивалима младих гуслара имају гуслари од 7 до18, година, 

чланови друштава са територија ССГ који прихватају и испуњавају услове ових 

Пропозиција. 

Члан 4. 

Гуслари на фестивалима младих гуслара, у финалу, наступају у одговарајућој 

народној ношњи. 

ОДРЖАВАЊЕ ФЕСТИВАЛА 



Члан 5. 

Фестивал младих гуслара, одржава се сваке године, у Краљеву пре републичких 

фестивала (у даљем тексту: Фестивал). 

Члан 6. 

Време одржавања фестивала одређује организатор. 

 

ОРГАНИЗАТОРИ ФЕСТИВАЛА 

Члан 7. 

Фестивал организује Извршни одбор СГС и  ССГ (у даљем тексту: Организатор). 

 

ДОМАЋИН ФЕСТИВАЛА 

Члан 8. 

Домаћина фестивала одређује организатор фестивала, сходно члану 10. 

Пропозиција ССГ. 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ФЕСТИВАЛ 

Члан 9. 

Гуслари који желе да учествују на фестивалу, дужни су да се пријаве 

организатору, преко свог друштва, најкасније тридесет (30) дана пре одржавања 

фестивала. 

Пријава за учешће на фестивал мора бити у складу са чланом 12. и 13. 

Пропозиција ССГ. 

ТАКМИЧЕЊЕ НА ФЕСТИВАЛУ 

Члан 10. 

Такмичење на фестивалу одржава се један (1) дан, на аудицији – пре подне и 

финалу – увече. 

ТАКМИЧЕЊЕ НА АУДИЦИЈИ 

Члан 11. 



На аудицији наступају сви пријављени гуслари, осим три првопласирана са 

претходног фестивала. 

Уколико, неко од три првопласирана гуслара не наступи на фестивалу, за толико 

се више бира на аудицији. 

ТАКМИЧЕЊЕ У ФИНАЛУ 

Члан 12. 

У финалу фестивала наступа 15 гуслара, изабраних сходно претходном члану. 

Од финалиста се проглашавају победници у појединачном (1,2 и 3) и екипно (3 

екипе) такмичењу. 

Освојена места и награде на фестивалима су недељиве. 

РЕДОСЛЕД НАСТУПАЊА НА ФЕСТИВАЛИМА 

Члан 13. 

Одредбе члана 20. Пропозиције ССГ, сходно се примењују и на фестивал младих 

гуслара.  

ИЗВОЂЕЊЕ ПЕСАМА НА ФЕСТИВАЛИМА 

Члан 14. 

На аудицији гуслар пева део из песме за финале, најмање 10, а највише 16 

стихова. 

У финалу гуслар мора отпевати најмање 20 а највише 30 стихова. 

На фестивалу се не могу певати стихови из различитих песама, већ стихови 

(текст) једне песме. 

На фестивалима се не могу певати припеви, осим ако су саставни део песме. 

Гуслар је обавезан да у потпуности и по реду изведе стихове како је доставио у 

пријави. 

Члан 15. 

На фестивалима се изводе само песме у десетерцу. 

Члан 16. 



Одредбе члана 23. Пропозиција ССГ, сходно се примењују и на фестивал младих 

гуслара.  

Члан 17. 

Одредбе члана 24. Пропозиција ССГ, сходно се примењују и на фестивал младих 

гуслара.  

КАЗНЕНЕ МЕРЕ 

Члан 18. 

Техничка комисија умањиће коначну оцену за три десета (-0,3), такмичару који не 

поступи по члану 14. ових Пропозиција. 

Техничка комисија ће дисквалификовати такмичаре који поступе супротно члану 2. 

став 2, члану 4, 9 и 15. ових Пропозиција. 

НАЈАВА ТАКМИЧАРА НА ФЕСТИВАЛИМА 

Члан 19. 

На фестивалима се гуслари најављују публици, сходно члану 27. Пропозиција 

ССГ. 

II СЛУЖБЕНИ ОРГАНИ ФЕСТИВАЛА 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20. 

Одредбе члана 28. до 30. Пропозиција ССГ, сходно се примењују и на фестивал 

младих гуслара. 

ФЕСТИВАЛСКИ ОДБОР 

Члан 21. 

Одредбе члана 31. до 34. Пропозиција ССГ, сходно се примењују и на фестивал 

младих гуслара. 

СТРУЧНИ ЖИРИ 

Члан 22. 

Стручни жири именује организатор са утврђене савезне листе,  сходно члану 37. и 

38. Пропозиција ССГ. 



 

ТЕХНИЧКА КОМИСИЈА 

Члан 23. 

Одредбе члана 40. до 42. Пропозиција ССГ, сходно се примењују и на фестивалу 

младих гуслара. 

КОНТРОЛОР ФЕСТИВАЛА 

Члан 24. 

Одредбе члана 43 до 46. Пропозиција ССГ, сходно се примењују и на фестивал 

младих гуслара.  

РЕЖИСЕР ПРОГРАМА 

Члан 25. 

Одредбе члана 47. до 48. Пропозиција ССГ, сходно се примењује на фестивал 

младих гуслара. 

III ПРИЗНАЊА 

ДОДЕЛА ПЛАКЕТА 

Члан 26. 

Гусларима који учествују у финалу додељује се плакета, која се на пригодан начин 

уручује у току извођења програма. 

ДОДЕЛА ДИПЛОМА И ПЕХАРА 

Члан 27. 

Гусларима и екипама које у финалу освоје прво, друго и треће место, додељују се 

дипломе и пехари у трајно власништво. 

Члан 28. 

О идејним решењима плакета, диплома и пехара одлучује организатор 

фестивала. 

IV ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УЧЕШЋА НА ФЕСТИВАЛУ 

Члан 29. 



Организатор фестивала обезбеђује, плакете и дипломе предвиђене овим 

Пропозицијама. 

Члан 30. 

Фестивалски одбор – домаћин фестивала, обезбеђује средства и сноси трошкове, 

сходно члану 54. тачка 2 до тачке 12. Пропозиција ССГ. Остали учесници 

фестивала сносе трошкове сами или њихова друштва. 

V ОЦЕЊИВАЊЕ ГУСЛАРА НА ФЕСТИВАЛИМА 

Члан 31. 

Одредбе  члана 56. до 73. Пропозиција ССГ, сходно се примењују на фестивалу 

младих. 

VI ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ 

Члан 32. 

Одредбе  члана 74. до 79. Пропозиција ССГ, сходно се примењују и на фестивал 

младих гуслара. 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 33. 

Ове Пропозиције, ступају на снагу 01.марта 2011. године. 

Члан 34. 

Тумачење одредби ових Пропозиција даје Извршни одбор ССГ. 

Члан 35. 

Допуне и измене ових Пропозиција, врши се повистој процедури по којој су донете. 

Измене и допуне ових Пропозиција, по правилу, не могу да се мењају у току 

такмичарског циклуса. 

 

    ПРЕДСЕДНИК  

ИЗВРШНОГ ОДБОРА 

 


