
 

 

ЗАПИСНИК 

СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА  

САВЕЗА ГУСЛАРА СРБИЈЕ  

 

дана 19.11.2011.године у у Београду у просторијама Друштва гуслара ,,Стара 

Херцеговина,, Београд, Браће Јерковић са почетком у 11 часова 

са следећим:  

 

ДНЕВНИМ РЕДОМ 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Доношење Одлуке о будућем одржавању Фестивала младих гуслара Србије,Црне Горе и Републике 

српске 

3. Доношење Одлуке о местима одржавања Републичко фестивала Савеза гуслара Србије за наредне 3 

године 

4. Разматрање иницијативе савеза гуслара Црне Горе за одржавање консултативног састанка у Никшићу  

5. Информисање о извршеној егистрацији КУД-а гуслара,,Вук Мандушић,Врбас за пријем у Савез 

гуслара Србије 

6. Разматрање захтева Г усларског друштва,,ОБИЛИЋ,,Крушевац за пријем у Савез гуслара Србије 

 

 

 

На почетку седнице установљен је кворум.  

Присутни чланови ИО: Неђо Лекић, Зоран Вујошевић, Боро Букилић, Мишо Лалатовић, Илија 

Чабаркапа – председник ИО.  

Гости седнице: Жељко Чуровић, Десимир Мрдовић – председник скупштине СГС, Слободан 

Драшковић, Милан Мрдовић 

Известилац Илија Чабаркапа: Дневни ред седнице 

Једногласно усвојен Дневи ред седнице. 

 

Тачка 1 

Усвајање записника са претходне седнице. Једногласно усвојен записник са предходне седнице. 

Тачка 2 



Доношење Одлуке о будућем одржавању Фестивала младих гуслара Србије,Црне Горе и Републике 

српске 

 

Известилац:Илија Чабаркапа 

О одржавању фестивала младих и републичког фестивала у обједињеној организацији у трајању три 

дана. Први дан одржавање фестивала млдих гуслара а друга два дана одржавање републичког 

фестивала. Фестивал младих ће се и у будуће увек одржавати у Србији да не би долазило до дуплирања 

фестивала у осталим републикама које већ имају своје фестивале младих гуслара. Обједињавање 

фестивала искључиво због трошкова организатора и учесника као и гостију фестивала  

Чланови ИО су се изјаснили поводом ове тачке дневног реда: 

Боро Букилић  се сложио са идејом да фестивали буду обједињени, с тим да буду у недељи пре 

Видовдана, односно у склопу Видовданских свечаности. Предлаже да победник фестивала млдих од 

идуће године увек отвори републички фестивал. 

Жељко Чуровић је дао сугестију да се фестивали одржавају искључиво у гусларских срединама и да 

домаћин буду искључиво успешна друштва. 

Десимир Мрдовић се сложио са предлогом и да су изнети разлози на месту јер је тешка финанскијска 

ситуација и треба смањити трошкове како организатора тако и гостију и учесника. 

Једносгласно је усвојен предлог о одржавању фестивала. 

Тачка 3 

Доношење Одлуке о местима одржавања Републичко фестивала Савеза гуслара Србије за наредне 3 

године 

Известилац и предлагач Илија Чабаркапа: 

За наредне три године да се направи план одржавања фестивала и то: 

2012. године да домаћин буде новоосновано друштво ДГ Обилић из Крушевца јер је сам Владика 

Данило изразио жељу да поново уочи Видовдана ( 22, 23 и 24. Јуна) буде у Крушевцу а друштво је 

направило план рада да сваког месеца до фестивала одржи гусларско вече у амфитеатру у Крушевцу 

ради афирмације гусала и епске песме и тиме презентује Крушевачкој публици свој рад и интересовање 

за гусле. 

2013.године да домаћин буде друштво из Београда, договор ко ће преузети улогу домаћина да се остави 

самим београдским друштвима на располагање или удруживање у организовању фестивала. 

2014.године да домаћин буде друштво из Новог Сада, а за време од две године до одржавања фестивала 

да се организовано ради на афирмацији гусала у Новом Саду. Анимирати публику, љубитеље гусала. 

Једногласно је подржан предлог за одржавања фестивала. 

Тачка 4 



Разматрање иницијативе савеза гуслара Црне Горе за одржавање консултативног састанка у Никшићу 

Известилац Илија Чабаркапа, о заказаном састанку 26. Новембра у Никшићу на иницијативу преседника 

савеза Црне Горе. Тема је обједињавање свих савеза у оквиру Савеза српских гуслара. Укључење Савеза 

ЦГ у ССГ. 

Десимир Мрдовић предлаже да се савезу ЦГ пошеље официјални допис у коме ћемо да прецизирамо 

тачне теме састанка да би представници ИО СГС могли детаљно да формирају став за прикључење 

савеза ЦГ у кровну организацију ССГ, стим да се већ сада нагласи да су услови рада за све савезе 

једнаки и да укључење у кровну организацију подразумева прихватање Статута и Пропозиција које ССГ 

већ поседује и по којим правилима формира свој рад. 

Жељко Чуровић образлаже да кровна организација носи атрибут „српска“м у ранијим разговорима са 

представницима СЦГ сазнао да је увек спорна рач 2српских гуслара“. Сматра да из наведеног нема 

шансе да савез ЦГ прихвати постојећа правила и обележја и да у ЦГ постоји један савез Душаново 

Царство и да је жалосно да постоје два савеза и да савез ЦГ нема довољан број гуслара за такмичење па 

се треба још сада обратити пажња на те чињенице. Слаже се да могу само ући у кровну организацију ако 

прихвате постојеће услове. Најбоље би решење било да га нађу два савеза из ЦГ сама по себи , односно 

да на будућим фестивалима учествују обједињено или по 5 победника из сваког савеза ЦГ. Не слаже се 

са тим да било какво решење тражи СГС, јер не сме бити никаквих провокација ни политичких 

иницијатива јер ми смо у служби гусала и морамо тежити ка том циљу. 

Илија Предлаже да се пошаље званичан допис испред СГС са подршком у раду и даљим успесима на 

фестивалима са упућеним позивом на озбиљан и конструктиван састанак свих савеза а обавезно 

присуство савеза Душаново Царство из ЦГ. Да ће СГС прихватити сваки договор коју је у интересу оба 

савеза подједнако као и свих осталих савеза у оквиру кровне организације ССГ. И да се да предлог 

паралелног учешћа такмичара из два савеза по 5 такмичара. Скренути пажњу на прихватање статуалних 

правила и одредби ССГ, као основе за пријем у кровну организацију. 

Једногласно прихваћен предлог. 

Тачка 5 

Информисање о извршеној егистрацији КУД-а гуслара,,Вук Мандушић,Врбас за пријем у Савез гуслара 

Србије 

Известилац Илија Чабаркапа о извршеној регистрацији ДГ Вук Мандушић из Врбаса.у АПР-у. Послатој 

документацији на увед СГС. И с обзиром да су се чланови ИО већ изјаснили о пријему друштва у СГС, 

на предходној седници, потврђен је званичан пријем друштва у савез са испуњеним захтевима и 

документацијом. 

Чланови ИО СГС сматрају сувишним формирање нових друштава у малим срединама. Предлог је да 

председник ИО илија Чабаркапа присуствује следећој седници у Војводини и изнесе став ИО СГС. 

Једногласно прихваћен предлог. 

Тачка 6 

Разматрање захтева Г усларског друштва,,ОБИЛИЋ,,Крушевац за пријем у Савез гуслара Србије 

 



Известилац Илија Чабаркапа. Прочитано је писмо Владике Данила председника ДГ Обилћ из Крушевца. 

Обавештење о раду друштва у намерама афирмације гусала и епске песме у Крушевцу и околини. 

Одржавању гусларских вечери у Парохијском дому. ДГ Обилић је прихваћен као нови члан СГС. 

Једногласно прихваћен предлог. 

Тачка 7 

Разно 

Известилац Илија Чабаркапа 

ПРЕДЛОГ: 

1. Фестивали на афирмативним местима и из тог разлога је предложено све чешће одржавање 

гусларских вечери у разним срединама. Направити промоцију гусала у градовима: Сомбору, 

Суботици, Неготину, Рашкој, Новом Пазару.....и тамо где се гусле ретко чују или су ретке 

гусларске вечери. 

2. Увек да буде по једно друштво гуслара које је географски орјентисано учесник гусларске вечери 

и наведеним градовима. 

3. Од Нове године да свако друштво гуслара у оквиру СГС нађе по најмање три пријатеља савеза. 

Основати обавезно у оквиру савеза „Пријатеље савеза“,  

Једногласно прихваћен предлог. 

Закњучак: 

Седница завршена у 14.15 сати уз сагланост чланова ИО уз констатацију да су обрађене све предвиђене 

тачке Дневног реда. Седница је протекла у радној атмосвери уз међусобно уважавање и једногласно 

прихватање предлога. 

 

 

 

Записник водило:                                                                                   Седницу водио: 

Секретар СГС                                                                                Председник ИО СГС 

Мирјана Ивановић                                                                              Илија Чабаркапа 

  

 

 

 


