
ЗАПИСНИК 
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Дана, 19. Јуна 2010. Године Косовска Митровица 

 

 

На седници Скупштине Савеза гуслара Србије (СГС) одржаној у Косовској Митровици 19. 

Јуна 2010. године изабрано је ново руководство СГС за наредни мандат. Том приликом, 

одлуком Скупштине донета је одлука за председника СГС, изабран је г'дин Радован 

Пековић из Краљева, за секретара СГС,  г'ђа Мирјана Ивановић из Крагујевца, и чланови 

Извршног одбора (ИО) : Радован Пековић, Светолик Лазовић (ДГ „Карађорђе“ – 

Крагујевац), Драшко Магдаленић (ДГ „Вук Караџић“), Неђо Лекић (ДГ „Никола Тесла“ – 

Обреновац), Веселин Вуковић (ДГ „Марко Миљанов“ – Кула), Љубиша Павловић (ДГ 

„Војвода Лазар Сочица“ – Бачко Добро Поље), Славољуб Симић ( ДГ „Филип Вишњић“ – 

Торонто). 

СГС је поред предлога за измене и допуне већ постојећих Пропозиција предложио 

савезној Скупштини ССГ, Пропозиције о одржавању Фестивала младих гуслара до 18 

година, затим изабрани су делегати СГС за Скупштину Савеза српских гуслара (ССГ), 

контролори и чланови стручног жирија. 

СГС је амбициозно започео свој рад у 2011. години. Пре свега регулисањем основних 

законских аката за нормално функционисање и рад. Извршено је прилагођавање Статута 

као основног акта за рад савеза, новим законским прописима. Извршена пререгистрација 

СГС код Агенције за привредне регистре са седиштем у Цара Лазара бр. 1 у Обреновцу 

(Београд). 

Свој озбиљан рад заснива у наредном периоду на реализацији новог петогодишњег плана, 

са многобројним  дешавањима у раду на плану очувања и заштите нематеријалне српске 

културне баштине, враћање епској песми и гуслама правог сјаја кроз реализацију 

озбиљних пројеката. 

Први пројекат у предвиђеном плану је популаризација гусала и епске песме кроз интернет 

презентацију. Израда озбиљног и комплексног портала који ће објединити рад свих савеза 

и друштава, комплетну архиву досадашњег рада и будућих остварења. 

СГС је оформио тим стручних особа за прикупљање досадашње богате архиве која 

обједињује рад свих друштава у оквиру савеза, ради евиденције и трајног печата у 

залагању како појединаца тако и друштава у очувању ове културне српске баштине. Жеља 



руководећег кадра и свих љубитеља епске песме и гусларства је да се том архивом 

обједини и сачува успомена на сав рад СГС, његову историју, важност постојања, 

традицију коју следи већ 40 година и пренос исте будућим генерацијама. У том смислу 

СГС је посебан акценат у свом будућем раду ставио на младе генерације и њихово 

опредељење да наставе традицију очувања и битисања савеза кроз рад на етно одсеку у 

музичким школама у смислу изучавања гусала и других српских традиционалних 

музичких инструмената и познавању епске песме, њене историје и афирмације. 

У пројектном плану рада СГС други у низу пројеката је и издавање монографије, затим 

израда документарно-историјског филма а све у циљу очувања и брендирања српске 

баштине и њеног развоја како у матици тако и дијаспори. Повезивање сународника и 

љубитеља ове области. 

СГС у следујући  почетак стварање гусларске традиције посебно од времена Вука и 

Филипа, преко Петра Перуновића и многих знаних и незнаних великана, епа и гусала, па 

до ових времена у којим је безнађе савкодневна опомена нама који носимо крст и гусле да 

их следимо јер су то чинили наши преци у тежим и неизвеснијим околностима које су 

пратиле српски род кроз целу историју.  

Очувањем вредности епске песме и гусала тако и свих српских вредности и људског 

доброчинства, па у том смислу увек је  радо организовао добротворне манифестације 

којима је дао свој неизмерни допринос као помоћ онима којима је најпотребнија. Од 

почетка 2011. године, многобројна друштва гуслара широм Републике Српске, Црне Горе 

и Србије су организовала добротворне вечери у прилог обнављању и изградњи 

православних светиња и пострадалом Краљеву од земљотреса.  Завршна манифестација 

одржаће се у Краљеву, 21. маја текуће године и том приликом уз прославу Крсне славе Св. 

Василија Острошког, одржаће се први фестивал младих српских гуслара до 18 година као 

и добротворно вече на којем ће пристуствовати представници савеза и гусларских 

друштава и том приликом уручити прикупљена средства краљевчанима. 

По већ утврђеном плану за 2011. годину одржаће се републички гусларски фестивали, 

први у низу биће одржан  фестивал Удружења гуслара Војводине (УГВ), у   Новој Пазови, 

30. априла, а домаћин фестивала биће ДГ „Бранко Радичевић“. 

Затим 19. фестивал Савеза гуслара  Србије, у Тополи, 27.  и 28. маја, а домаћин фестивала 

биће ДГ „Карађорђе“ из Крагујевца. 

Председник 

Боривоје Ђурић 

 

 



 

 


