ЗАПИСНИК
са седнице Извршног Одбора Савеза српских гуслара, одржаног 25.09.2011. године у
Плужинама, Република Црна Гора.
Седница је почела у 13,00 часова

Пре почетка седнице председник ИО СГС, Рајо Војиновић је констатовао да су на седницу
позвани сви чланови ИО СГС а да седници присуствују чланови и то:
1. Рајо Војиновић, СГ Душаново Царство,Црна Гора
2. Радовић Милан, СГ Душаново Царство Црна Гора
3. Кнежевић Здравко, СГ Душаново Царство Црна Гора
4. Пандуревић Миладин, СГ Републике Српске
5. Чабаркапа Илија, СГ Србије
6. Драшковић Слободан, СГ Србије
Након што је констатовао да ИО има кворум за одлучивање председник је предложио
следећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Извештај председника ИО ССГ од досадашњем раду.
2. Усвајање предлога Измена и дупона Пропозиција о одржавању фестивала Савеза
Српских гуслара
3. Седница Скупштине Савеза српских гуслара
4. 35. Фестивал савеза српских гуслара
5. Разно
Након што није било предлога за допуну дневног реда те једногласног прихватања
предложеног дневног реда прешло се на расправу по појединим тачкама.
За записничара је изабран Илија Чабаркапа.
ТАЧКА 1.
Извештај председника ИО ССГ од досадашњем раду
Рајо Војиновиђ је констатовао да је после Изборне Скупштине конституисан ИО ССГ у
Краљеву у Време одржавања Првог фестивала младих гуслара.Констатовао је да је тај
Фестивал поред изванредне организације и веома квалитетног учеШЂа деце такмичара из
свих Савеза и то како по квалитету тако и по бројности,доШло не нажалост до сукоба у
СГС који су инспирисани неаргументованом нападима појединаца о намештању резултата

и избора победника.Тај сукоб је кулминирао на Репбуличком фестивалу СГС у Тополи
који је имао резултат неопозиву оставку господина Радована Пековића на место
председника ИО СГС а самим тим и СГС. Након тога је одржана ванредна скупШтина
СГС у Смедереву којој су предходиле активне консултације у којима је учествовао и
ССГ,са циљем ад се сачува континуитет у значајним корацима на афирмација Савеза на
један функционалан и времену у коме живимо прилагодљив начин. На тој Скупштини
изабран је нови председник ИО СГС у једној атмосвери демократског избора од два
понуђена кандидата господе Илије Чабаркапа и Славка Јекнића. Изабран је након тајног
гласања Илија Чабаркапа који је по Статуту СГС предложио Скупштини чланове ИО који
су изабрани.
Даље је информисао да је У Рогатици одршан републички Фестивал гуслара СГ РС који је
био успешан и на коме није било, можда први пут у историји наших фестивала ниједног
ексцеса и неприличног понашања такмичара што је охрабрујући знак да су гуслари
схватили важност правила, неприкосновеност жирија а у крајњој линији озбољност
Фестивала.
Одржан је и Фестивал гуслара СГ Душаново царство у Жабљаку који је такође био
успешан, добро организован и протекао у коректној атмосфери.
Председник је даље информисао чланове да је у месецу јуну одржан консултативни
сасатанак са референтним лјудима из свих савеза и ван њих који познају суштину гусала и
епске поезије а ради анализе предложених измена Пропозиција о чему ће шире говорити
када ова тачка буде на дневном реду. Циљ је био да се чују стручна мишљења
квалификованих људи и то не само присутних већ и оних који су се писмено обратили по
овом питању.
Након излагања председника за реч се јавио Пандуровић Миладин који је истакао да жели
да нагласи да је потребно извршити корекцију пропозиција јер је њихова недореченост у
неким питањима у Рогатици, иако поред изванредне организације оставила сенку на
Фестивал због избора победника фестивала.дао је пример да је победник,између осталог
гуслао у одори свештеника, собзиром ад је свештеник, па се поставило питање да ли је
повредио одредбе пропозиција које изричито обавезују такмичара да наступи у народној
ношњи.
Како није било других дискусија дат је на усвајање усмени извештај Председника ИО ССГ
и исти је усвојен једногласно.
ТАЧКА 2.
Усвајање предлога Измена и дупона Пропозиција о одржавању фестивала Савеза
Српских гуслара
Илија Чабаркапа је по поједностима упознао присутне у усвојеним предлозима измена и
допуна Пропозиција од стране ИО СГС,па се прешло на расправу у појединостима:

* измена члана 11
Предлог измене;
У Члану 11. после става 1. додају се два нова става, која гласе:
„Председници друштава могу достављати пријаве својих чланова за фестивал, само
кад предходно уплате котизацију организатору фестивал за сваког пријављеног
такмичара.
Котизација се примењује, само, за републичке фестивале а њен износ по такмичару
одређује организатор фестивала.“
Пре расправе по овом предлогу Рајо Војиновић је констатовао да ИО ССГ,не треба као
посебне предлоге ад разматра предлоге УО СГ Војводине,је они нису чланица ССГ веђ
делују у оквиру СГС па нека њихове предлоге размотри ИО и Скупштина СГС па нека
своје ставове ако буде имало потребе предложе на разматрање ИО ССГ односно
Скупштини ССГ.Илија Чабаркапа је објаснио да је предлог измена УО СГ војводине
стигао након одржавања ИО СГС па из тог разлога није уврштен у предлоге измена ИО
СГС.Предлог је прихваћен па се прешло на расправу по наведеним предлозима измена
које је верификовао ИО СГС.
Илија Чабаркапа је образложио да је време показало да због опште економске ситуације
стварна је потреба да се будући фестивали организују по принципу опШте солидарности
свих друштава,тако што би кроз редовну уплату чланарине као и котизације за сваког
такмичара обезбедили значајан део средстава за успешну организацију фестивала као и
даљи рад савеза.Истакао је да је на свим познатим такмичењима било ког облика обавезна
котизација зa сваког такмичара понаособ. На овај начин би се омогућила озбиљност и
квалитет у организацији фестивала јер друштва гуслара врло често немају капацитета да
то тако учине,створили би услове за репрезентативан насту према надлежним
министарствима за финансирање и у крајњем солидарно пренели финансирање свих
фестивала на сва друштва сразмерно њиховој снази и броју такмичара.Истовремено
елиминисала би се негативна појава да се пријављује на аудицији преко 120 такмичара а
на аудицију дође око 70 до осамдесет што ствара велики проблем организатору јер
планира одређене активности према броју пријављених такмичара.
Пандуровић је у дискусији навео да је и код њих присутан проблем финансирања,додуше
власт одобри средства али их не уплати па је велики проблем.сагласан је ад се овај нови
прицип као правило уведе и у осталим савезима осим Савезног фестивала.
Радовиђ је такође подржао предлог истичући да је његов савез на једном фестивалу увео
котизацију али да су нека друштва сматрала то харачем и нису учествовала.да су имали
упориште у званичним актима то неби био проблем.
како није било других дискусија дат је предлог на усвајање и председник је констатовао да
је предлог усвојен једногласно,са констатацијом да ово важи од наредне такмичарске
сезоне.

* измена члана 22
Предлог измене;
У члану 22 додаје се став 2 и гласи;
,,У полуфиналу изводе се искључиво римоване а у финалу не римоване песме,,
Рајо Војиновић је истакао да је чињеница да је римована епска песма, иако новијег датума
де факто присутна, да има свој квалитет и да је оставила историјски траг у епском
ставралаштву посебно од стварања Бећировића, те у том смислу је потребно нормативно
регулисати однос ова два облика епског певања. Мисли да је непотребно и несврсисходно
опредељивати гуслару када да пјева који облик пјесме и да је најбоље решење да се
такмичари обавежу да по свом определењу,дакле пријавом на такмичаре определе у ком
делу такмичења ће пјевати који облик десетерачке пјесме. Како није било примедби
осталих нити нових предлога једногласно је усвојена следећа измена овог члана на
начиншто ће се додати нова два става који гласе:
,, Сваки такмичарје дужан да изведе једну римовану и једну не римовану пјесму.
Такмичар по пријави опредељује коју ће песму изводити у полуфиналу а коју у
финалу,,
* измена члана 24
Предлог измене
,, члан 24 мења се и гласи;
,, У току трајања фестивала, учесници фестивала (такмичари, чланови друштава и
удружења) могу да контактирају са службеним органима фестивала само преко
овлашћеног представника свога друштва.“
Рајо Војиновић сагласан са променом овог члана стим што на основу начина
организовања Савезног фестивала који организују Републички савези предлаже да се дода
у овом ставу и реченица; а на Савезном фестивалу само преко представника Републичког
савеза гуслара кога тај савез одреди.
Пошто није било дискусије дат је предлог на гласање и једногласно је усвојена следећа
формулација измене овог чклана;
,, У току трајања фестивала, учесници фестивала (такмичари, чланови друштава и
удружења) могу да контактирају са службеним органима фестивала само преко
овлашћеног представника свога друштва,а на Савезном фестивалу само преко
представника Републичког савеза гуслара кога тај савез одреди,,
* измена члана 25

Предлог измене;
да се у ставу 1 бројеви 3 и -0,3 замене бројевима 1 и -0,1
Како није било дискусије дат је предлог на гласање и исти је једногласно усвојен.
* измена члана 35
Предлог измене;
да се после речи историја бришу речи етнологија,музикологија а дода реч
етномузикологија
Пандуровић Миладин је истакао да се треба дати шанса људима који нису наведених
професија а врсни су познаваоци гусала и епске поезије да могу бити чланови жирија. Рајо
Војиновић сгласан са наведеном изменом али сматра да се мора водити рачуна ко ће се
начи на листи да то буду заиста квалитетни и референтни људи.Сматра да је постојећа
одредба која у области учвршђује и афирмисане стручњаке из области историје
неадекватна јер та специјалност не може да допринесе квалитету чланова жирија.Илија
Чабаркапа је нагласио да треба нормативно уредити обавезно присуству у изабраном
жирију једног народног гуслара.
Једногласно је усвојен предлог да се став један овог члана промени и да гласи;
,, За чланове стручног жирија одређују се афирмисани стручњаци из области
књижевности,етномузикологије,и други референтни стручњаци из свере националне
културе,,
* измена члана 36 и то;
- став 3
Предлог измене
Да се брише став 3 наведеног члана је једногласно усвојен без дискусије.
- став 4
предлог измене ;
„Републичке листе од по 10 чланова утврђују организатори републичких
фестивала“.
Досадашњи ставиви 4 (четири) до 7 (седам) постају ставови 3 (три) до 6 (шест).
предлог је усвојен једногласно без дискусије.

* измена члана 54
Предлог измене;
У Члану 51. реч: “пехари“ замењује се речима :“статуа (модел) гусала у злату, сребру
и бронзи“
Илија Чабаркапа је наведену измену образложио потребом да се квалитетну унифицирају
награде-пехари победницима фестивала,појединачно и екипно из разлога што је пракса
одабира пехара,претежно спорне и симболике и адекватности такмичења,врло често била
и неукасн избор.Усвајањем решења пехара у облику стилизованих гусала у
златној,сребрној и бронзаној боји знатно ће допринети препознатлјивости овог пехара и
смањити трошкове за набавку истог собзиром да након израде калупа плаћају се само
одливци.
Како није било других дискусија предлог је прихваћен једногласно.
* измена члана 53
Предлог измене;
Члан 53. мења се и гласи:
„Организатори фестивала обезбеђују сва признања прописане овим Пропозицијама“
Није било дискусије и усваја се једногласно.
* измена члана 54
Предлог измене;
У Члану 54. 1 (један) и 4 (четири) „бришу се“.
Досадашње тачке: 2 (два) и 3 (три) поставју тачке 1 (један) и 2 (два). А тачке 5 (пет)
до 12 (дванаест) постају тачке 3 (три) до 11 (једанаест).
Констатовано је да је предходном изменом обавезе обавезног плаћања котизације за
такмичаре промена овог члана уствари усклађивање са наведеним решењем.Како није
било дискусије предлог је усвојен једногласно.
* измена члана 59
Предлог измене;
У Члану 59. Став 5 „брише се“.
Рајо Војиновић констатује да је предложено брисање оцене елемента,, квалитета и
уметничке вредности песме,, сматрајући да то досада у пракси није ни оцењивано.Сматар
да је неопходно нормативно уредити да све пријавлјене текстове песама за фестивал мора
да прегледа Стручно тело које ће формирати ССГ и да уколико то тело неку пријављену

песму оцени као непримерену значају фаестивала да се подносилац обавести да је дужан
да је замени.Предлаже да се исто регулише изменом у члану 12 Пропозиција тако што би
се додали нови ставови;
,, Организатор фестивала је дужан да формира Стручно тело за преглед приспелих
такмичарских текстова песама.,
Стручно тело је дужно да након прегледа текста пријављених песама да стручно
мишљење о квалификованој вредности истих да буду изведене на фестивалу.
Уколико Стручно тело да негативно мишљење за пријављени текст организатор фестивала
је дужан да одмах обавести подносиоца пријаве и да му рок од три дана да исту песму
замени.
На Одлуку стручног тела нема се право приговора.
Предлог је једногласно усвојен,тако да се:
Усваја предложена измена члана 59 у смислу брисања става 5 и
у члану 12 додају нови ставови који гласе;
,, Организатор фестивала је дужан да формира Стручно тело за преглед приспелих
такмичарских текстова песама.,
Стручно тело је дужно да након прегледа текста пријављених песама да стручно
мишљење о квалификованој вредности истих да буду изведене на фестивалу.
Уколико Стручно тело да негативно мишљење за пријављени текст организатор
фестивала је дужан да одмах обавести подносиоца пријаве и да му рок од три дана да
исту песму замени.
На Одлуку стручног тела нема се право приговора.
* измена члана 65
Предлог измене;
Члан 65. мења се и гласи:
„У финалу, члан стручног жирија, тројици најбоље пласираних гуслара на својој
листи мора дати различите оцене, а остале такмичаре оцењује тако да највише два
такмичара могу имати исте оцене“.
Како није било дискусија предлог измене је усвојен једногласно.
* измена члана 72
Предлог измене;
У Члану 72. Став 3 мења се и гласи:
„Приговор у финалу није дозвољен“
Сви учесници су констатовали да је потребно дати могућност да представник
такмичара,одређјен према дредбама ових пропозиција мозе дати примедбу на пропусте
које би изврсни одбор организатора разматрао са становишта констатације истих и
предузиманја мера да се не понове на наредном фестивалу.

Како није било других предлога предлог измене је једногласно усвојен.

ТАЧКА 3.
Седница Скупштине Савеза српских гуслара

Рајо Војиновић је упознао присутне са потребом да се Чабаркапа Илија председник
Скупштине ССГ разреши дужности због избора на функцију председника СГС у складу са
статутом ССГ.
Илија Чабаркапа је упознао присутне са одлуком Ванредне Скупштине СГС која је
одржана у Обреновцу да је кандидат за председника скупштине ССГ господин Мрдовић
Десимир дил.правник.
Предлог је једногласно усвојен и исти ће бити достављен СкупШтини на разматрање.
Рајо Војиновић је констатовао да ће се сходно Статуту Фестивал у КруШевцу одржати по
старим пропозицијама те ад ће СкупШтина ССГ бити одржана првог дана фестивала у
Крушевцу.Скупштину ће водити подпредседник Момо Голијанин а након усвајања
предлога о избору господина мрдовиЋа исти наставити,те у том смисли господину
Мрдовићу треба упутити позив за седницу и доставити му материјал.
Такође је констатовано на обавези председника Скупштине ССГ да на Скупштину могу
учествовати само чланови скупштине и функционери Савеза који то право по статуту
имају.
Скупштина ће бити заказана у 13 часова у Народном позоришту у Кришевцу о чему ће
чланове упознати позивом секретар Савеза, госпођа Мирјана.
Дневни ред Скупштине биће;
Дневни ред
1. Разматрање извештаја о раду од предходне до садашње Скупштине – подносилац
извештаја председник ССГ Рајо Војиновић
2. Разматрање оставке досадашњег председника Скупштине и избор новог
Председника Скупштине, известилам Момо Голијанин
3. Разматрање предлога измена Пропозиција о одржавању фестивала савеза српских
гуслара,известилац Рајо Војиновић
Све консатације и предлози су усвојени једногласно.

ТАЧКА 4.
4. 35 Фестивал савеза српских гуслара
Илија Чабаркапа је упознао присутне са тешкођама у обезбешењу домађина 35 Фестивала
српских гуслара.Првобитно је било договорено да домаЋин буде Медвеђа али је због
политичке ситуације и протеста албанске националне мањине који су актуелни ових дана
та могућност изненада отпала јер смо од локалне самуоправе обавештени ад због
наведених разлога не могу прихватити ад се фестивал одржи у њиховом граду.
Крајњим напором обезбеђено је да се фестивал одржи у Крушевцу .
Истакаоп је ад је велики проблем финансирања јер град КруЂевац собзиром на изненадну
одлуку о одржавању фестивала у њиховом граду тренутно нема ни теоретских могућности
да финансијски помогне.Захваљујуђи доброј вољи директора ТуристиЧке организације
КруШевца господина Душана Ђорђевића обезбедили смо бесплатну салу,озвучење и
медијску подрђку,рекламу.Црквена заједница ће нам помоћи у организацији скромног
ручка.Остало је ад се обезбеде срества за плаћање смештаја 16 особа(службена лица и по
два лица сваког савеза).трошкова накнаде члановима стручних органа фестивала и
набавке пехара и признања.Истакао је ад је једини начин да се апелује ад Друштва гуслара
Србије уплате неуплаћене чланарине Савезу гуслара Србије и да свако друШтво обезбеди
минимум једног пријатеља Савеза гуслара Србије који би уплатио накнаду донацију од
10,000,оо динара.Ствар је врло озбиљна и може ад доведе у питање ефикасно
организовање фестивала.
Рајо Војиновић и Миладин Пандуровић су предложили да њихови савези сносе трошкове
смештаја љихових чланова стручних органа фестивала и њихових представника
савеза.Наравно сваки савез,односно друштво гуслара такмичара сноси и трошкове
смештаја и превоза такмичара.
Предлог је усвојен једногласно.
Прешло се на утврђивање чланова стручних тела фестивала и након краће дискусије
једногласно су усвојени следеЋи чланови:
1. СТРУЧНИ ЖИРИ
1.Академик Љубомир Зуковић СГРС
2. Драган Ачић СГРС
3. Бошко Вукићевић СГ Душаново царство,Црна Гора
4. Милош Чепић СГ Душаново Царство,Црна Гора
5. Јово Радош СГС

2. ТЕХНИЧКА КОМИСИЈА
1.Мирјана Ивановић „СГС“- секретар Комисије
2. Зоран ребриновић Секретар „СГРС“ члан
3. Радомир Павлица „СГС“ члан
4. Кекић Живојица „СГ Душаново царство“ члан
3. КОНТРОЛОР ФЕСТИВАЛА
1. Милутин Шарац СГС
Предлог је усвојен једногласно.

ТАЧКА 5.
Разно
Радовић је упознао присутне о техничким пропустима који су довели до тога да гуслару
Воју Голубовићу из Савеза гусалар Душаново царство,Црна Гора није додељено на
задњем фестивалу звање народног гуслара и предлођио је ад се та грешка на овом
фестивалу исправи.Предлог је усвојен једногласно и закључено да се господин голубовић
позове на фестивал.
Рајо Војиновић је изнео податак да је ТВ ДУГА контактирала њега као председника са
предлогом да дођу да сниме фестивал,да снима емитују у свом прогарму и да фестивал од
дана договора до одржавања рекламирају у својој емисији гусларско јутро а да траже
накнаду трошкова превоза и смештаја екипе од 500 евра.Закључено је ад се треба
обратити ТВ ДУГА захвалити на интересовању и нагласити околности у којима се
одржава овај фестивал,одсуство подршке државних органа и институција и да у том
смислу нисмо у могућности да платимо наведену накнаду осим трошкова смештаја
екипе.Секретар Мирјана да наведени допис у сагласности Председника Војиновића
проследи ТВ Дуга.
Такође је информисао да ће српска телевизија из Подгорице са два лица снимати цео
фестивал без накнаде уз обезбеђење трошкова њиховог смештаја.
Предлози су усвојени једногласно. Како није било других дискусија председник је
закључио седницу у 16,00 Часова
ПРЕДСЕДНИК
Рајо Војиновић
ЗАПИСНИЧАР
ИлијаЧабаркапа

