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                                                                                 ИЗВЕШТАЈ 

                                                     О РАДУ САВЕЗА ГУСЛАРА СРБИЈЕ  ЗА 2011.ГОДИНУ 

 

 

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ 

 

Извештај о раду Савеза гуслара Србије садржи податке о финансијаском пословању Савеза као и податке о активностима 

Савеза у реализацији постављених програмских циљева и задатака. 

Извештај је сачињен у концизној форми због рационалности собзиром на потребну штампу истог за потребе чланова 

Скупштине савеза гуслара Србије и њених органа. 

Све додатне информације биће дате од стране известиоца. 

 

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 

 

 

ПРИХОДИ САВЕЗА 

 

...........................................................................................................................................................................................   

датум уплате               основ уплате                       уплатилац                                                                     износ                

01,01,2011            пренета средства           КБЦ банка                                                                     0,00 

01.01.2011                 пренета средства                Војвођанска банка                                                      38,720,99    

31.01.2011                 чланарина-2010                  ДГ Први српски устанак Аранђеловац                       3.000,00 

10.02.2011                 чланарина-2010                  ДГ Жича Краљево                                                    3.000,00 

04.03.2011                 чланарина -2010                 ДГ Никола Тесла Обреновац                                     3.000,00 

16.03.2011                 чланарина -2011                 ДГ Никола Тесла Обреновац                                     3.000,00 

18,03,2011                 чланарина-2010                  ДГ Карађорђе Крагујевац                                          3.000,00 

01.04.2011                 чланарина-2010                  ДГ Вук Караџић Лозница                                           3.000,00 

07.04.2011                 чланарина-2011                  ДГ Вук Караџић Лозница                                           3.000,00 

13.04.2011                 чланарина-2011                  ДГ Стара Херцеговина Београд                                  3.000,00 

29.04.2011                 чланарина-2011                  ДГ Танаско Рајић Чачак                                             3.000,00 

12.05.2011                 чланарина-2011                  ДГ Цар Лазар Приштина                                            3.000,00 

27.05.2011                 чланарина-2011                  ДГ Милан Тепић Београд                                           3.000,00 

16.09.2011                 чланарина-2011                  УГВ Војводине                                                           7.000,00 

27.09.2011                 донација                             ДГ Бајо Пивљанин Земун                                          9.000,00 

27.09.2011                 чланарина-2011                  ДГ Бајо Пивљанин Земун                                           3.000,00 

03.10.2011                 чланарина-2011                  ДГ Топлица Милан Београд                                        3.000,00 

07.10.2011                 донација                              ВУЛЕ ДОО Београд                                                   9.000,00 

11.10.2011                 чланарина-2011                  ДГ Студент Београд                                                   3.000,00 

18.10.2011                 чланарина-2011                  ДГ Карађорђе Крагујевац                                            3.000,00  

 20.10.2011                 донација                             ДГ Топлица Милан Београд                                        7.000,00 

20.10.2011                  донација                           Млекар Куч Крагујевац                                               7.000,00 

21.10.2011                  донација                           Агенција АЛФА Краљево                                            5.000,00 

21.10.2011                  донација                            ДГ Никола Тесла Обреновац                                       3.000,00 

22.10.2011                  чланарина-2011                 ДГ Жича Краљево                                                       3.000,00 

14.12.2011                средства по уговору          Министарство културе Србије                                   150.000,00 

........................................................................................................................................... .................................. 

СВЕГА    ПРИХОДИ                                                                                                                                            283.720,99 дин 

tel:01.01.2011
tel:01.04.2011
tel:07.04.2011
tel:03.10.2011


 

 

 

РАСХОДИ САВЕЗА 

 

............................................................................................................................................................ ...............................     

21.02.2011              услуга                   Агенција AidaWay Крагујевац                              20.000,00 

01.03.2011              провизија банке                                                                                                          545,00 

01.04.2011               //                                                                                                                                  195,00 

14,04.2011              услуга                                Агенција AidaWay Крагујевац                             10.000,00 

14.04.2011             благајна                          трошкови припреме фестивала младих гуслара                                           14.000,00     

15.04.2011            провизија банке                                                                                                              70,00 

04.05.2011               //                                                                                                                                  545,00 

13,05.2011             материјал                          Рибон комерц Крагујевац                                             2.312,80 

13.05.2011            такса за АПР                     АПР                                                                                  2.000,00 

14.05.2011           провизија банке                                                                                                                60,00 

01.06.2011               //                                                                                                                                   195,00 

03.06.2011            материјал                       Рибон Комерц Крагујевац                                                 2.313,00 

03.06.2011            услуге                            Агенција AidaWay Крагујевац                                       7.600,00 

28.06.2011           материјал                        Рибон Комерц Крагујевац                                                 2.312,80 

01.07.2011          провизија банке                                                                                                              280,00 

25.10.2011         трошкови смештаја          Хотел МАК 037 Крушевац                                             48.895,00 

25.10.2011          услуге                          Агенција AidaWay Крагујевац                                    10.000,00 

26.10.2011         трошкови смештаја        Хотел МАК 037 Крушевац                                                 4.300,00 

31.10.2011          провизија банке                                                                                                                  60,00 

01.11.2011              //                                                                                                                                     475,00 

28.12.2011          благајна                            гусле за Мин.културе                                                       20.000,00 

...........................................................................................................................................................................................  

СВЕГА РАСХОДИ                                                                                                                                                    146.158,60 

 

                                                                              

Из односа прихода и расхода види се да је остало неутрошено 137.562,39 динара. Наведена средства су опредељена за израду 

Сајта Савеза гуслара Србије која израда је у току. 

 

Из прегледа се види да Друштва гуслара не уплаћују чланарину као минимални износ средстава којима се заједнички 

финансира рад Савеза. 

 

У наредном прилогу дајемо преглед плаћених чланарина за 2010. и 2011.годину. 

...........................................................................................................................................................................................   

НАЗИВ ДРУШТВА ГУСЛАРА                     чланарина 2010.                                              чланарина 2011 

........................................................................................................................................................ ...................................  

УГВ                                                                             00                                                             7.000,00 

Бајо Пивљанин  Београд                                                 00                                                             3,000,00 

Бановић Страхиња Митровица                       00                                                             3,000,00 

Бранко Радичевић Нова Пазова                                     00                                                                   00 

Вук Караџић Београд                                                3,000,00                                                         3,000,00 

Вук Караџић Лозница                                               3.000,00                                                         3.000,00 

Вукоман Шалипур Прибој                           00                                                                 00 

Жича Краљево                                                            3.000,00                                                        3.000,00 

Јабланица Лесковац                                                   00                                                                   00 

Карађорђе Крагујевац                                                    3.000,00                                                        3.000,00 

Штаваљ Сјеница                                                        00                                                                 00 

tel:01.03.2011
tel:01.04.2011
tel:01.06.2011
tel:03.06.2011
tel:03.06.2011
tel:01.07.2011
tel:01.11.2011


Лука Арсенијевић Аранђеловац                                    00                                                                 00 

Милан Тепић Београд                                                          00                                                            3.000,00 

Милан Топлица  Београд                       00                                                            3,000,00 

Милош Обилић Београд                           00                                                                  00 

Никола Тесла Обреновац                                                 3,000,00                                                        3,000,00 

Његош Сјеница                                                                    00                                                                 00 

Обилић Крушевац                                                                00                                                                 00 

Први српски устанак Аранђеловац                                    3.000,00                                                            00 

Прота Матеја Ненадовић Ваљево                                     00                                                              00 

Радован Бећировић Београд                                                 00                                                                00 

Ратко Павловић Сићко Ниш                                                   00                                                                00 

Сретен Вукосављевић Пријепоље                                            00                                                                 00 

Стара Херцеговина Београд                                                   00                                                             3.000,00 

Стеван Немања Прибој                                                          00                                                                 00 

Студент Београд                                                                    00                                                             3.000,00 

Танаско Рајић Чачак                                                              00                                                            3,000,00 

Филип Вишњић Београд                                                        00                                                                   00 

Филип Вишњић Лесковац                                                      00                                                                   00 

Цар Лазар Приштина                                                              00                                                             3.000,00 

.................................................................................................................................. ......................................................... 

 

Према Одлуци Скупштине савеза гуслара Србије наведена друштва неће моћи да се пријаве за такмичења у 2012. години док 

не измире заостале чланарине као и чланарину за 2012,годину.Не треба наглашавати да је Скупштина Савеза,са циљем да се 

омогући организовање Фестивала и у сиромашнијим срединама донела одлуку да убудуће трошкове фестивала сноси 

Савез,из ког разлога је неопходно да се чланарине уплате да се не би угрозило организовање фестивала у 2012,години. 

 

Из извештаја се види да је Савез успео да аплицира код Министарства културе Републике Србије за добијање средстава за 

израду Сајта Савеза и да је по том основу одобрен износ од 150.000,00 динара. Преговори око израде сајта су у току. Ваља 

напоменути да ће то бити модеран сајт са могућности да више корисника истовремено несметано користи апликације сајта, 

посебно аудио и видео издања. 

 

 

Из наведеног може се констатовати да је Савез у тешким условима 2011. године исту завршио са позитивним резултатом. 

финансијски извештај у законом прописаној форми биће у законском року достављен надлежним органима а на основу 

одлуке Скупштине о усвајању овог извештаја. 

 

 

АКТИВНОСТИ САВЕЗА 

...........................................................................................................................................................................................  

Савез је у 2011. години имао низ активности и то како оних који се одржавају по годишњем календару тако и оних који су 

усмерени на афирмацији рада савеза и афирмацији гусала и епске поезије. 

 

1. Републички Фестивал Савеза гуслара Србије 

19. фестивал Савеза гуслара Србије одржан је дана 27. и 28. маја 2011. године у Тополи у организацији Друштва гуслара 

Карађорђе из Крагујевца као домаћина фестивала. 

Фестивал је по броју учесника, квалитету гуслања,организацији показао велику професионалност, пожртвовање пре свега 

домаћина а онда и  самих такмичара. Фестивал је имао одличну посећеност, собзиром да је организован у средини у којој 

нема регистровано друштво гуслара. 

 

2. Савезни фестивал младих српских гуслара до 18 година 

Први Савезни фестивал младих гуслара Србије, Црне Горе и Републике српске одршан је дана 21.05.2011. године у Краљеву 

у организацији Друштва гуслара Жича Краљево као домаћина. На фестивалу је учествовало преко 40 такмичара, деце из 



Србије, Црне Горе и Републике српске.Квалитет фестивала је дао наду и велики оптимизам да гусле и у овим најгорим 

временима имају своје достојне наследнике. 

Собзиром да организовање овог Фестивала изискује значајне трошкове Скупштина Савеза је одлучила да се убудуће 

Фестивал младих гуслара одржава истворемено са Републичким фестивалом гуслара Србије. Осим рационалности трошкова 

ова одлука омогућава младим гусларима  да присуствују Такмичењима народних гуслара и тиме на најбољем примеру стекну 

позитивна искуства и додатну мотивацију за напредовање и усавршавање. 

 

35. ФЕСТИВАЛ СРПСКИХ ГУСЛАРА 

  

35. фестивал српских гуслара одржан је ове године дана 22. и 23. октобра 2011.године у Крушевцу. Домаћин Фестивала је 

било Друштво гуслара Жича Краљево. Организацију фестивала су значајно помогли Епархија Крушевачка на челу са 

његовим преосвеШтенством владиком Давидом и туристичка организација града Крушевца. 

Фестивал је показао колико добра воља и жеља и домаћина и учесника да се достојно презентују гусле може да да добар 

резултат. Први пут у последњих више година Фестивал је протекао без иједног неспоразума, негодовања и неприличног 

реаговања. Са надом да је ово почетак принципа да су народни гуслари витезови гусала у свим па и у такмичарским 

приликама изражавамо посебно задовољство због тога. 

 

Организација овог Фестивала такорећи у последњем тренутку јер је град Медвеђа и Друштво гуслара Јабланица у последњем 

тренутку отказало организацију,је показала колико је неопходно унапред обезбедити средства за финансирање фестивала и 

тиме дати шансу и малим да не кажемо сиромашнимк срединама да буду организатори фестивала. Из тог разлога се истиче 

значај утврђених правила да се убудуће неће моћи пријавити за такмичење друштво које није уплатило обавезну годишњу 

чланарину Савеу која је симболична као и котизацију коју утврђује Извршни одбор Савеза уз поштовање става Скупштине да 

исти не буде више од 10 евра по учеснику. 

 

ВЕЧЕРИ ГУСАЛА И ЕПСКЕ ПОЕЗИЈЕ 

 

У 2011. години бројна друштва гуслара су организовале вечери гусала и епске поезије која се била изузетно посећена. Према 

достављеним подацима организовано је преко 50 гусларских манифестација. Наравно желимо да истакнемо посебно оне које 

имају већ дугогодишњу традицију као што су: Вуков сабор у Лозници, ревија војвођанских првака, ревија победника 

савезних такмичења у Обреновцу, Манифестација ,,Чујете ли како коло пева,, коју организује Друштво гуслара Студент из 

Београда, Светосавска академија Друштва гуслара Карађорђе и многе друге. 

Оценили смо да је потребно да организовано , дакле уз учешђе свих гусларских друштава, уприличимо Караван гусала којим 

би обишли средине у којима постоји традиционално велико интересовање за гусле али у којима нажалост већ више година 

нема гусларских амнифестација. То су градови као Сомбор, Вршац, Шабац, Ваљево, Бајина башта, Пирот, Врање, Смедерево, 

Рашка и слично. 

На овај начин би извршили велику промоцију и афирмацију гусала и епске поезије. Наравно гуслари учесници би гуслали без 

накнаде јер би улаз био слободан. Друштва би сносила трошкове горива учесника. 

Напомињемо као јако важно да свако друштво на имејл савеза и наравно на будући сајт пошаљу податке о манифестацији 

видео матеијале и фотографије због архива Савеза као и наше обавезе да обавештавамо Министарство културе о 

активностима. Ово је посебно значајно јер нам се приликом конкурисања за помоћ траже ово подаци. 

 

 

 АКТИВНОСТИ ОРГАНА САВЕЗА ГУСЛАРА СРБИЈЕ 

 

У протеклој години су одржанетри Скупштине Савеза,  у Обреновцу, Тополи и Земуну. 

Собзиром да сте сви упознати са радом тих скупштина желимо само да нагласимо да је Савез из насталих трагичних 

неспоразума успео да изађе снажнији што се види из низа након тог времена предузетих активности. Посебан значај се даје 

одлукама Скупштине у Земуну која је изменама Пропозиција, избором листе жирија те другим одлукама које се односе на 

будући начин финансирања фестивала допринела да се сви учесници у овом значајном задатку препознавају на прави начин 

и самим тим дају пун допринос даљој афирмацији гусала и епске поезије. 

Извршни одбор Савеза одржао је три седнице на којима је разматрана текућа проблематика и дати предлози Скупштини на 

усвајање што је иста уз одређене корекције и учинила. 

 



У поступку припрема измена пропозиција поред мишљења свих друштава појединачно, организован је и проширени стручни 

састанак у Новој Вароши уз учешће наше браће из Републике Српске и Црне Горе ком приликом су детаљно изанализиране 

све промене што је несумњиво допринело квалитету усвојених решења. 

 

У 2011.  години као савез смо успешно аплицирали код Министарства културе Републике Србије ком приликом су нам 

одобрена средства у износу од 150.000,00 динара за израду сајта Савеза а ради презентације гусала и рада Савеза на 

најмодернији начин. Напомињемо да ће Савез, преко могућности свих оних који дају свој лични допринос афирмацији гусала 

и епске поезије(дакле гуслари,тестописци,мајстори за израду гусала,сувенира,народних ношњи и слично) преко интернет 

продаје имати додатна финансијска средства а самим тим свима њима омогућити да се представе заинтересованим купцима 

широм света. Наравно све ће се радити по унапред склопљеним уговорима без могућности злоупотребе. 

 

Савез је крајем 2011. године код Министарства аплицирао и са два нова пројекта са цињем афирмације гусала преко нашег 

републичког фестивала гуслара и фестивала младих српских гуслара које манифестације су сталне и самим тим изазивају 

велико интересовање овог министарства. Према неформалним контактима и разговорима имамо реално велике шансе да се 

по истим одобре срества. Као облик презентације гусала Министарству културе и Институту који нам даје логистичку 

подршку и за овај пројекат и за пројекат уписа гусала и епске поезије у национални регистар поклонили смо по једне гусле 

које ће у Кабинетим тог министарства односно института бити најбоља реклама гусала. 

 

Савез је, уз несебичну помоћ Др Данке Лајић Михајловић поднео апликацију министарству културе за упис епске поезије и 

гусала у национални регистар нематеријалне културне баштине Србије. Важно је напоменути да је овај упис претходна 

степеница апликације код УНЕСКУА где желимо да гусле и епску поезију упишемо у репрезентативну листу УНЕСКА као 

феномен нематеријалне културне баштине који се традиционално изводи на подручју Србије. 

Можемо са поносом истаћи да су гусле и епска поезија на достојан начин ушле на врата Министарства културе,да ће мо тако 

решити добр део проблема који су финансијске природе и створити услове за много ефикаснији и квалитетнији рад. 

наравно мораћемо много наших стечених навика променити,јер гусле као нематеријално клутурно благо које држава жели да 

заштити и афирмише мора бити на прави начин презентовано од свакога и у свакој прилици. 

 

У 2011. години је реализован и нови број листа Гусле. Финансирање овог листа представља велики проблем и у разговорима 

са представницима Министарства ове године ће мо покушати да се одговарајућом апликацијом конкурише за добијање 

средстава за финансирање листа Гусле на трајан начин. Сматрамо да и ми можемо значајно допринети обавезом  сваког 

друштва да откупи по одређени број примерака, на пример по десет,што би обезбедило сигурна средства од скоро 400 

примерака. 

 

Савез гуслара Србије је наставио са омасовљењем чланства и то не само чланства друштава гуслара него и организовањем 

нових.У току ове године у Савез су примљена нова два друштва,Обилић које је организовала Епархија Крушевачка и Вук 

Мандушић Врбас. 

Без обзира на позитивну чињеницу која произилази оснивањем нових друштава јер се тако у новим срединама врши најбоља 

афирмација гусала и епске поезије,желимо да истакнемо да је оснивање више друштава у једној средини контрапродуктивно 

јер најчешђе ствара проблем локалној самоуправи да од ионако малих средстава иста подели на више корисника. Више 

друштава, посебно у мањим срединама,нажалост више доноси штете него користи и најчешђе су резултат личних 

несугласица што не даје добра ни гуслама нити љубитељима гусала. 

 

Посебно наглашавамо да све и буквално све локалне самоуправе расписују годишње конкурсе за доделу средстава за 

поспешивање културе,традиције,народних умотворина дакле свега онога што је помало у надлежности свакон нашег 

гусларског друштва.Несхватљиво је да ретко које друштво конкурише за та бесповратна средства. Треба обавезно 

конкурисати јер према нашим сазнањима друштва која конкуришу и добију одобрена средства. Ако је потребна помоћ Савеза 

у наведеном смислу стојимо увек на располагању. 

 

 

СЛАВА САВЕЗА ГУСЛАРА СРБИЈЕ 

 

Слава Савеза гуслара Србије обележена је радно и свечарски дана 12.05.2011. године, слава Свтог Василија Острошког у 

Краљеву. Домаћин славе је било Друштво гуслара Жича Краљево. Посебно радује чињеница да су овај свечани тренутак са 



нама поделили бројни наши чланови и званице. Сматрамо да овај хришђански обичај треба неговати, без обзира на значајне 

трошкове, јер је то прилика да се непосредно, у једној опуштеној атмосвери размене мишљења, идеје и искуства. 

 

Ово је био кратак преглед финансијског резултата и активности Савеза у 2011. години. 

Свесни чињенице да увек може и више и боље,сматрамо да оно што је учињено залужује потребну пажњу те да може да буде 

подстрек да у наредној години остваримо још боље резултате. 

 

 

Савез гуслара Србије 

председник 

     Илија Чабаркапа    


