
 

 

 

ЗАПИСНИК 

Седница Извшног Одбора 

Дана, 15.02.2010. године 

 

1. Дневни ред, тачка 13. , Ивану Кнежевићу, члану ДГ Вук Караџић,  неоправдано 

онеомогућено право  да наступи за то друштво на задњем фестивалу ССГ у 

Пљевљима 

Саво Контић, Председник ДГ Вук Караџић, изјава о раду и наводним мутним радњама у 

раду друштва.Незадовољство на руководећи кадар СГС и ССГ у раду на челу друштава. 

Спомињање ситуације сумљиве доделе звања Народни гуслар у Обреновцу и да до тога 

више несмје доћи макар се гуслар искључио из друштва.   

Потврда о преласку гуслара Ивана Кнежевића, доказни материјал, 14.12.2009.признаница 

донета у ДГ Вук Караџић. Прочитан члан из Пропозиција бр.2 у коме се јасно види на који 

начин гуслар може извршити прелазак, односно друштво. Обрачање г-дину Милутину 

Шарцу и Неђи Лекићу о случају, и расправа мо исправци у Статуту.  Доказни материја из 

друштва о прекршају и замерка о руководству, остављено код Милутина Шарца. 

Образложење Жељко Чуровића, на основу Статута и своје реакције на Фестивалу у 

Пљевљима. Да је на основу Статута који је поседовао донео одлуку а не на основу 

пријаве, јер није имао ни чланску карту, ни решење. Статут из 2009 из Обреновца , је 

усвојен али није регистрован. 

1. тачка једноглано усвојем дневни ред 

 

2. Дневни ред , тачка 1, измене и допуне Пропозиција за Фестивал младих гуслара до 

17 година, сви чланови су добили по примерак Пропозиција и стављене су на 

разматрање истих за тренутно прихватање а за евентуално усмено учешће и 

кратком поступку буду усвојене.Светолик Лазовић испред друштва ДГ Карађорђе 

из Крагујевца, похвала у раду СГС и руководећи кадар. Похвале на рад агенције 

Аида Вај и учешће у раду и заштити гусала и раду у пројекту. Тачка из 

Пропозиције бр. 2 да млади гуслари не уче песме ........................ 



 

Милутин Шарац даје идеју да се пре доношења оваквог акта предходи нека 

анализа, јер сматра да нема довоњно младих гуслара за овакво такмичење, предлог 

да се фес. Одржава увек у Краљеву и да учествују сви гуслари јер нема по 10 

гуслара из сваког савеза, предлог да се изврши корекција.да се одржава сваке 

годне и да се одржи пре републичког.  

Предлог Жељка Чуровића да Милутин Шарац преузме да накнадно за 7 дана 

догради у најбољој намери нове Пропозиције за Фес. Младих гуслара 

Једногласно прихваћен предлог чланова ИО, за нове Пропозиције и да Милутин 

доради Пропозиције за Скупштину ССГ. 

Драшко М. даје предлог да се смање оцене кажњавања, остају старе. 

3. Дневни ред, тачка 2, одржање датума Фес. Младих гуслара у Краљеву и 

констатовање да ће се одржати 07.маја у Краљеву  за викенд, први викенд у мају 

уз благослов цркве. Једногласно подржан предлог 

4. Дневни ред, Тачка 3, кандидати за стручна тела, кадрове са листе одраслих да буду 

стручна тела и за Фес. Младих у Краљеву , кад се усвоји листа на Савезној 

скупштини са исте листе дати мандат истим члановима. 

Предлог да се у међувремену дода неки члан за Фес. Младих а нема га на листи 

која су друштва предложила за листу савезне Скупштине за оцену учесника ван 

гуслара, фрулаши, гајдаши, фоклора......У изузетним приликама оставља се 

могућност да ИО на републичком нивоу или организатор могу додати стручни 

жири за Фес. младих гуслара. Друди Савези бирају по једног члана жирија а 

организатор остале. Четири године не мења се листа кад се усвоји на Скупштини. 

Једноглсано увојен предлог председника  да после скупштине донесу се одлуке 

чланова са листе ангажовање стручног жирија. 

5. Дневни ред, тачка 4, пет чланова надзорног одбора Скупштине СГС, предлог у 

избору пет чланова: 

- Илија Чабаркапа 

- Милорад Костић 

- Владо Руњо - председник 

- Андрија Миликић 

- Међо Страјко 

           Једноглсано донета одлука 

6. Дневни ред, тачка 5. Предлог за нови предлог. ИО је констатовао да је листа 

дефинитивна. Уместо Пера Жижића замена Десимир Мрдовић, као ИО 

ССГ.Предлог да избор ИО буде избор председника из Савеза . Предлог 

ДанкеЛајић, за стручни жири за оцену ношње буду стручњаци из те 

области,такође из домена књижевности да оцени да ли је песма у потпуности 

изведена у пракси. Такоже укључити особе и за остало оцењивање извођења 



такође особе које су по професији и стручности и на другим фестивалиома 

традиционалног такмичења. Етнолог као супспецијалност оцена у ношњи и 

сценског наступа Једногласно донета одлука да листа остаје иста. 

7. Дневни ред, тачка 6. Предлог да поред дипломе Народни гуслар, направи се 

степеновање нових звања и напрви се нова градација, пр. Амбасадор српског 

гуслара и тд. Да се уклопе у све сегменте гусларства, највише три звања и да први 

има највише звања да буду теже доступни. Изнет предлог да ИО оформи стручни 

одбор да донесе нове предлоге и посвети се доношењу предлога за нова звања. 

Н.Лекић – за Амбасадора гусала. Драшко М. – даје предлог да буде орден 

Народног гуслара јер сматра да су остали незаменљиви називи уз појашњења 

Народни гуслар првог реда., уопште додела у гусларству деценијски рад. Милутин 

предлог Златни глас Филип Вишњић за најбоље уз посебне критеријуме за 

посебни допринос. За активисте признање Вук Караџић. Раденко Рмуш се слаже са 

Драшком да се одвоје гуслари градацијом. Једногласно доношена одлука да се 

признање које треба гуслар да добије у наредном периоду 

.  

8. Дневни ред, тачка 7. Радован Пековић 

 

9. Дневни ред, тачка 8, кандидати за председника и подпредседника Скупштине ССГ.  

Уколико припадне Савезу Србије предлози су за председника: Илија Чабаркапа. 

Један председник предлог Милутина. Шарац. 

Једногласно се подржава предлог Илије Чабаркапе за предлог Скупштине  ССГ. 

10. Дневни ред, тачка 9. Плаћена чланарина само 5 друштава. Опомена свим 

друштвима да уплате чланарину у што краћем року. Захвалница свим донаторима, 

друштвима које ду донирале износ на рачун друштва. Регулисати чланарину 

Удружењима из Војводине. Једногласно се слажу. 

 

11. Дневни ред, тачка 10. Извештај о раду ИО о пројектима о интернет презентацији. 

Сву документацију доставити агенцији као траг рада Савеза ради даљег 

историјског записа и рада СГС.  Фото каталог из сваког друштва као обавеза да се 

уради и достави СГС.  

 

 

12. Дневни ред, тачка 11. Лист гусле, опстанак листа, финансијка подршка листа у 

оквиру друштва. Колашин одлука као обавеза друштва као месечна обавеза 

куповине одређеног броја листа. Жељково образложење финансијске конструкције 

и образложење излажења листа и дистрибуције самог листа. Жељко Чуровић је 

рекао да Футура плус жели да дистрибуира лист Гусле. Лист Гусле ће коштати око 

150 динара. Лист Гусле дистрибуира Савез 1000 комада а Футура Плус 6000 

комада.  



 

13. Дневни ред, тачка 12. Крсна слава СГС. Подржавање Жиче за домаћина у 

Кралљеву на Крсну славу 07. Маја у Краљеву. Једноглсно доношење одлуке уз 

сагласност свештеника. 

14. Дневни ред, тачка 13 разрешена на почетку....... 

15. Дневни ред , тачка 14. Данка Лајић, о полузваничним инф. За сектора као помоћ 

при заштити гусала. Спремност званичних именовања у Министарству. Давање 

предлога СГС Министарству да се гусле нађу међу приоритетима.Констатација да 

ИО , Данка и агенција раде на пројекту. 

16. Дневни ред, тачка 15, уредити и организовати присуство појединцима продаје цд и 

ауторских права. 

 

 

 

 


