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УДРУЖЕЊЕ ГУСЛАРА ВОЈВОДИНЕ 

- ИЗВРШНИ ОДБОР-  

 

З А П И С Н И К  бр. 1 
 

                   са 1 седнице Извршног одбора одржане 08.05 2010. године у Врбасу са 

почетком у 15:00 часова. 

Присутни: Вуковић В. Копривица Р.Рааонић Б. Станишић Б. Јаћовић Р.  

Председник скупштине Жижић Перо  и секретар Међо Страјко.  

Одсутни: Јеловац Р. Карличић М. Радојичић В. и Бјелица М. 

                   Седницом је преседавао Вуковић Веселин. и констатовао да има кворум за 

валидно доношење одлука и предложио следећи 

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д  
1. Конституисање Извршног одбора, 

2.  Именовање секретарa УГВ, 

3   Програм рада за 2010 годину, 

4   Одлазак на републички фестивал, 

5   Текућа питања. 

                   Дневни ред је једногласно усвојен. 

 

АД-1 

1. Вуковић Веселин,  дао је уводно излагање о одржаној изборној скупштини 

те је потребно да се конституише Извршни одбор. Потребно је да се на 

основу изборних скупштина друштава установи косу чланови ИО УГВ и 

остали кандидати у органе Удружења и Савезе. 

2. Међо Страјко информише да на основу пристиглих писмених извештаја 

Извршни одбор УГВ изгlеда овако: 

- ВУКОВИЋ ВЕСЕЛИН, председник  

- ЛАКЕТИЋ МИЛОШ, КУД гуслара „Његош“ Врбас, 

- РАОНИЋ БОЖИДАР, КУД гуслара „М.Миљанов“ Кула, 

- РАДОЈИЧИЋ ВОЈИН, ДГ „Св. Никола“ Нови Сад 

- СТАНИШИЋ БРАНЕ, „Б.Радичевић“ Нова Пазова, 

- ПАВЛОВИЋ ЉУБОМИР, КУД гуслара „В.Л.Сочица“ Б.Д.Поље, 

- ЂАПИЋ РАДОСЛАВ, Гусларска секција КУД „Србија“ Кула 

                   Нисмо добили податке од „П.П.Перун“ Зрењанин и „Гусле“ Р.Топловац. 

                                                           

АД-2 

                  За секретарa се именује Међо Страјко са 4 гласа ЗА и 1 УЗДРЖАН. 
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АД- 3 

                 1. Јаћовић Радивоје, предлаже да се једном стане на пут да постојимо да само 

изгласавамо одлуке које нам намеће Савез гуслара Србије. Примера ради доношење 

статута СГС а поготову пропозиција где нас нико ништа није питао.  

                 2. Копривица Радосав, није добро овако што су пропозиције донешене да из 

Војводине иде само 3 гуслара требало је 10 са фестивала Војводине.  

                3.  Међо Страјко, сматра да је у последње 3 године рада највећи успех постигао 

око укидања регија које су многе гусларе спутале да не могу на републички фестивал. Од 

9 предлога за измену и допуну пропзиција 8 је усвојено на савезној скупштини у 

Сарајеву. Учешће на републичком фестивалу највећи аргуменат био је самовољно 

враћање гуслара са 16 фестивала гуслара Србије и добио сам подршки свих гуслара у 

Србији да се регије укину и неограничава гусларима учешће на републичком фестивалу. 

Није јасно уопште због чега је на прошлој скупштини УГВ 2009 године гласали 

Копривица, Миличић и Анђелић, да не могу сви гуслари  ићи на републички фестивал 

него само првих 10 са фестивала Војводине. На републички фестивал могу сви да 

учествују ко жели и то је регулисано пропозицијама.. 

                   Такође примедба је на састав жирија, зашто толики жири ван Војводине када 

имамо кадрова и излажемо се трошковима друштава, предлажем да се предложи за 

наредни мандат 5 чланова из Војводине. Након прихватања овога предлога на листу 

жирија предлаже се: 

РАДОШ ЈОВО, РАЦ СЛОБОДАНКА, МИЦИЋ МИЛАН и СМИУЉ ДРАГАН. 

                   Што се тиче одржавања ревија Војводине, да због финансијксе ситуације 

Ревије организује ИО УГВ у сарадњи са домаћином друштва. Задужен председник ИО и 

домаћин друштва. Да у ревији учествује по 2 гуслара из сваког друштва а да режију 

програма учесника прави и планира домаћин ревије. 

                   ЖИЖИЋ Перо предлаже  да се на нивоу Удружења одреде најбољи гуслари за 

снимање диск ЦД и то у студију за снимање. Предлог је подржан и задужен председник 

УГВ. Председник предлаже да Удружење изради плакате ради организовања 

манифестација у организацији ИО УГВ. Копривица сматра да нема потребе јер домаћин 

манифестације ради своје плакате јер се организација поверава друштву домаћину. 

 

АД- 4 

                   Сва друштва из Војводине добила су понуду да доставе бројно стање ко жели 

на Републички фестивал и до данас нема пријава. Поставља се питање да ли се може ићи 

колективно као некада. 

                   1.Јаћовић Радивоје изјављује да друштво „В.Л.Сочица“ иде самостално на 

републички фестивал без размишљања о колективном одласку и због заизетости 

напустио је седницу. 

                                                            

АД – 5 

Т е к у ћ а     п и т а њ а  

                   1. Међо Страјко, прочитао је извештај Фестивалског одбора о организацији и 

одржаном 18. Фестивалу гуслара Војводине. Примедби није било нити приговора као ни 
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жалби на лошу организацију. Похвале председнику општине стизале су са свих страна 

од званичних лица Удружења, Савеза гуслара Србије и свих присутних гостију.  

                  Једина примедба од појединих учесника фестивала као и публике да озвучење 

није било за сваког гуслара једнако. По кулоарима из Удружења говори се да је намерно 

неко озвучењем баратао. Нема за то никаквих доказа ни аргумената, видео снимак 

показује да неки гуслари нису себи прикладно наместили микрофон. Домаћин фестивала 

о томе не жели да расправља нити има аргумената за расправу. Једина ружна тачка је 

бацање петарде приликом проглашења победника.  

                   Као секретар фестивалског одбора истичем да је сваком друштву 

благовремено достављена сатница одржавања фестивала и да је свако друштво у обавези 

да 20 дана пре фестивала достави пријаве песама и бројно стање учесника фестивала. На 

време нису доставили пријаве песама друштва „М. Миљанов“ и „П.П.Перун“ што је сваке 

године код ових друштава се понавља. Кривицу сносе председници друштава Анђелић и 

Јеловац. 

                   Међо  Страјко истиче што му је жао што је седницу раније напустио Јаћовић 

Радивоје јер се односи примедба на његово друштво. 

                   На седници ИО УГВ 13.03.2010. године, закључено је да сва друштва 

благовремено написмено доставе бројно стање учесника фестивала, како би Фестивалски 

одбор израдио план пријема гостију. Сва друштва су то испоштовала написмено и на 

време осим „В.Л.Соћица“ који нису уз пријаве песама доставили остале учеснике који ће 

присутвовати фестивалу него само бројно стање гуслара што се сматрало заокруженим 

бројем. Међутим, након сумирања бројног стања од стране Фестивалског одбора 

председник друштва „В.Л.Сочица“ неколико дана пред фестивал усмено је најавио 4 

особе поред пријављених гуслара. Пријава је прихваћена али могла је у року да буде 

достављена  и написмено. 

                   Друга примедба око пријављивања гуслара. Н гусларској вечери у Новом Саду 

изјава Милетића Живка да он неће учествовати на фестивалу Војводине. Раонић Божидар 

и секретар ФО су дали до знања да има достављена пријава од друштва „В.Л.Сочица“, на 

коју Милетић изјављује да је није он писао нити се пријавио. Према изјави Милетића да 

није потписао, значи потпис на неком документу у име некога без знања је кривчно дело. 

Адреса и тел. на пријави нису тачни како је наведено у пријави. Сугеришемо да нико у 

друштво тако нешто више не ради него пријављивати учеснике само на основу њихове 

личне пријаве и њиховог пристанка. 

3. Вуковић Веселин као изабрани председник УГВ тражи да се изврши 

примопредаја и да се зна са којима се средствима располаже на банци. 

4. Међо Страјко информише да је према последњем изводу бр. 8 стање на 

рачуну 13064,00 динара. Такође да је урађен финансијски извештај за 4 

месеца који даје право стање на рачуну. 

5. Вуковић Веселин, поставља питање чувања печата и да би требао бити код 

председника УГВ. 

6. Међо Страјко износи да нису потребне никакве одлуке о начину чувања и 

употреби печата јер је то регулисано законом. Печат се чува у канцеларији 

са осталом документацијом а употребљавају га овлаштена лица која воде 

администрацију и пословање друштва у конкретном случају председник и 
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секретар. Пошто није безбедно у седишту УГВ за печат и депоноване 

потисе председник као одговорно лице да одлучи о начину држања печата. 

7. Вуковић Веселин поставља питање депонованих потписа ко има право и ко 

ће да буде.  

8. Међо Страјко позива се на статут УГВ да за пословање одговара 

председник УГВ а за уредно вођење пословних књига одговоран је 

секретар. Председник је наредбодавац и потписник по платним налозима. 

Секретар је одговоран за законско вођење пословања и један од потписника 

и врши наредбодавна права уз сагласност председника УГВ. И председник 

и секретар одговарају ИО УГВ и дају информације о свим пословним 

трансакцијама. 

9. Копривица Радосав износи да секретар не може бити потписник и 

наредбодавац.  

10. Међо Страјко ставља примедбу да је то лично размишљање Копривице те 

да се прочита члан у Статуту. Када су прочитани чланови статута који 

регулише ово питање, једногласно је донесена следећа  

О Д Л У К А 

У  складу са статутом УГВ депонавање потиса код пословне банке да изврши  

1. ВУКОВИЋ ВЕСЕЛИН и 

2. МЕЂО СТРАЈКО. 

                   Такође доноси се  следећа  

О Д Л У К А 

                   Овлашћује се МЕЂО СТРАЈКО за оверу новог статута код надлежног органа. 

Израдити 4 примерка статута протоколисати и да председник скупштине потпише. Рок 

одмах. 

                   Закључено је да се све исплате врше у складу са финансијским прописима и за 

уредно вођење администрације и финансијског пословања, одговоран је секретар. 

                   Надзорни одбор да у складу са статутом прати примену нормативних акта 

сваке чланице и лица изабраних на финкције, као и пословање УГВ.  

  

                   Записник о примопредаји је урађен закључно са 2009 годином, потребно је 

само додати 2010 годину и да се изврши примопредаја између Копривице Радосава и 

Вуковић Веселина уз посредство секретара.  

                      

                     

 

Састанак је завршен у 19:00 часова 

За дискусију се више нико није јављао.                   

 

Записник водио: Страјко Међо                                                            ПРЕДСЕДНИКИО:  

                                                                                                                  Вуковић Веселин 

 

 

 

 


