ЗАПИСНИК
Са седнице Извршног одбора Савеза гуслара Србије одржане
15.фебруара 2011. године у Београду у просторијама ДГ Стара
Херцеговина са почетком 16.00 сати

Присутни: чланови извршног одбора
-

Радован Пековић ( председник СГС)
Драшко Магдаленић ( ДГ „Вук Караџић“– Београд)
Неђо Лекић ( ДГ „Никола Тесла“ – Обреновац)
Светолик Лазовић ( ДГ „Карађорђе“ – Крагујевац)

Три члана извршног одбора одсутна због оправданих разлога:
-

Славољуб Симић ( ДГ „Филип Вишњић“ – Торонто)
Веселин Вуковић (ДГ „Марко Миљанов“ – Кула, присутан секратар друштва
Страјко Међо)
Љубиша Павловић (ДГ „Војвода Лазар Сочица“ – Бачко Добро Поље)

Присутни:
-

Милутин Шарац
Саво Контић - ( ДГ „Вук Караџић“)
Мишо Албијанић - ( ДГ „Вук Караџић“)
Проф. Др. Данка Лајић, етномузиколог, Етнографски институт САНУ
Илија Чабаркапа – (ДГ „Жича“)
Жељко Чуровић ( председник ССГ)
Мирјана Ивановић ( секретар СГС и записничар седнице)

Констатована већина чланова ИО за седницу као и дневни ред седнице. Седницу отворио
и водио председник СГС и члан извршног одбора Радован Пековић
Дневни ред усвојен за рад седнице од 15 тачака.
ДНЕВНИ

РЕД

Тачка 1.
1. Председник је изнео на разматрање и усвајање предлога за измене и допуне
Пропозиција за одржавање фестивала младих гуслара ССГ. Сви чланови ИО
добили су на увид по примерак Пропозиција и отоврена је расправа на поменуту

2.

3.

4.

5.

тему за евентуалне допуне и усмено учешће чланова ИО о евентуалним изменама
Пропозиција како би по кратком поступку биле усвојене.
Милутин Шарац је изнео предлог да убудуће пре доношења на снагу оваквог акта
предходи нека анализа, јер сматра да нема довоњно младих гуслара за овакво
такмичење, подржава предлог да се фестивал одржава традиционално у Краљеву и
да учествују сви гуслари из свих Савеза без посебног ограничења да их мора бити
по 10 из саваког савеза, такође предлаже да се изврши корекција у Пропозицијама
да се фестивал одржава традиционално сваке године на истом месту и обавезно пре
републичког фестивала.
Предлог Ж. Чуровића да задужење припадне М. Шарцу да за време од 7 дана од
седнице због великог искуства и рада на досадашњим пропозицијама , преузме
обавезу дораде Пропозиција за Скупштину ССГ, у циљу и најбољој намери да нове
Пропозиције за поменути фестивал буду у његовој служби.
Д. Магдаленић скренуо је пажњу на оцењивање гуслара , односно наведене оцене
за евентуална кажњавања и одступања по пропозицијама, да се још једном
размотре и коригују.
Предлог је једногласно прихваћен од стране чланова ИО.

Тачка 2.
1. Разматрање и усвајање предлога за одређивање места и датума одржавања првог
фестивала младих гуслара ССГ
Констатован је датум и време одржавања Фестивала младих гуслара до 18. Година
да ће се одржати у Крањеву, првог или последњег викенда у месецу мају. Обавезу
да до Скупштине ССГ члан ИО Радован Пековић усмено обавести све остале
чланове ИО о тачно заказаном датуму који ће бити одобрен уз благослов цркве.
2. Предлог је једногласно прихваћен од стране чланова ИО.
Тачка 3.
1. Предлог и именовање кандидата за стручна тела (стр. жири, тех.комисија,
контролор и тд. за Фестивал младих гуслара)
Кандидати за стручна тела за Фестивал младих гуслара до 18 . година буду
кандидати са листе за фестивал одраслих гуслара, односно када се усвоји на
Скупштини ССГ важећа листа са се мандати поделе истим члановима и за
поменути фестивам у Краљеву.
2. Предлог Радована Пековића да се у међувремену до Скупштине дода на листу још
неки предлохг за кандидате за стручна тела а да их друштва нису већ предложила
односно да се ти кандидати уврсте за оцењивање учесника ван гуслара односно

ученике ревијалног дела програма а истовремено да кандидати морају бити
стручњаци за оцењивање учесника: гајдаша, фрулаша, нардоне ношње,
фоклора...Каднидати би се ангажовали у изузетним приликама. Чланови ИО су
сагласни да се остави могућност да ИО на републичком нивоу или сам организатор
може у изузетним приликама по потреби саме организације фестивала да предложи
и прихвати нове кандидате за стручни жири за наведене ревијалне области.
3. Предлог да по једаног члан за стручни жири бирају из Савеза гуслара а
организатор остале чланове.
4. Усвојена листа кандидата на Скупштини ССГ да важи четрири године.
5. Предлози су једногласно прихваћени од стране чланова ИО.
Тачка 4.
1.
2.
3.

Именовање 5 чланова надзорног одбора Скупштине СГС
За чланове надзорног одбора предложени:
Илија Чабаркапа
Миодраг Костић
Владо Руњо – председник
Андрија Миликић
Међо Страјко
Предлози су једногласно прихваћени од стране чланова ИО.

Тачка 5.
1. Доношење одлуке о именовању кандидата за стручна тела (стр. жири, контролор и
делегате СГС и делегате ИО из СГС све за Скупштину ССГ)
2. Чланови ИО СГС су констатовали да је листа предложених кандидата за стручна
тела ИО ССГ, дефинитивна као предлог за Скупштину ССГ, уз једину измену да
уместо кандидата Пере Жижића предложена је замена кандидатом Десимиром
Мрдојевићем.
3. Предлог да убудуће избор за кандидате ИО ССГ буде избор председника СГС
4. Предлог Прог. Др Данке Лајић Михајловић, да стручни жири за оцену фоклора,
односно народне ношње, књижевно извиђење епске песме у пракси на фестивалима
мора да оцењује стручно лице из области: етно, књижевности, стручне особе које
су по професији и стручности адекватне за оцењивање а да су већ учествовали на
сличним традиционалним фестивлима и такмичењима нематеријалне баштине.
Свакако је нагласила да један етнолог чија је субспецијалност оцењивање ношњи и
сценског наступа убудуће ће много значити свим учесницима као и величини
једног фестивала.
5. Предлози су једногласно прихваћени од стране чланова ИО

Тачка 6.
1. Усвајање и разматрање предлога за доношење критеријума и степеновања
(градације) нивоа највиших звања у гусларству и епском стваралаштву
2. Предлог Радована Пековића да поред дипломе „Народни гуслар“, треба увести још
неколико могућности награђивања и самим тим направити нову градацију у
гусларству. ПР. Амбасадор српског гуслара и сл. Сам назив би требао да се уклапа
у све сегменте гусларства, и највише три звања, по чему би прво звање било
највише и тешко достижмо.
3. Неђо Лекић се сложио са предлогом и изнео додатни предлог члановима ИО да се
оформи стручни одбор који би сакупио све предлоге и свој рад посветио
искључиво доношењу коначних предлога за нова звања за евентуалног Амбасадора
гусала.
4. Д.Магдаленић, даје предлог да буде орден Народног гуслара јер сматра да су
незаменљиви називи и јединствениуз појашњење Народни гуслар првог, другог и
трећег реда, што би свакако значило разлику а и знак пажње за уложени деценијски
рад у гусларству.
5. М.Шарац предлаже да је латни глас Филипа Вишњића звање које би требало да
буде највише уз посебне критеријуме и за изузетан допринос у гусларству а за
активисте звање Вук Караџић.
6. ДГ Карађорђе и члан Светолик Лазовић се сложио са Д.Магдаленићем да се уз
постојећи назив Народни гуслар одвоји градацијом залагање и допринос у
гусларству Н. Гуслар превог, другог и трећег реда.
7. Предлози су изнети и остављени на даље разматрање и прделагање за Скупштину
ССГ.
Тачка 7.
1. Разматрање и усвајање плана рада ИО СГС за 2011. годину
2. Члан ИО радован Пековић као председник ССГ, укратко изнео досадашњи рад ССГ
и његову потребу у даљем раду.
3. Чланови ИО су се сагласили да доношење плана рада ИО буде у обавези
председника ССГ

Тачка 8.
1. Разматрање и доношење одлуке о именовању имена кандидата за председника и
подпредседника Скупштине ССГ из СГС

2. М.Шарац је предложио да се изнесе само један предлог и да та особа буде предлог
и за евентуалног и председника и подпредседника.
3. Уколико одлука припадне Савезу Србије предлози су за председника или
подпредседника буде предложен : Илија Чабаркапа
4. Предлог је изнет и подржан једногласно од чланова ИО СГС.
Тачка 9.
1. Разматрање питања даљег финансирања Савеза и извештај о плаћеној чланарини
2. Радован Пековић и Илија Чабаркапа су изнели тренутно стање и колико је
друштава уплатило чланарину за рад СГС за 2011. Годину.
3. Плаћена чланарина од стране само 5 друштава. Опомена свим друштвима да уплате
чланарину у што краћем року.
4. Захвалница свим донаторима, друштвима који су донирали износ на рачун СГС.
5. Регулисати чланарину Удружењима из Војводине.
6. Предлог је изнет и подржан једногласно од чланова ИО СГС.
Тачка 10.
1. Извештај о досадашњим активностима ИО СГС
2. Извештај о раду ИО о пројектима о интернет презентацији, члановима ИО изнео
Радован Пековић. Предлог да сву документацију свако друштво и појединац
доставити агенцији као траг рада Савеза ради даљег историјског записа и рада СГС.
Да савко фото направи каталог из рада друштва као обавезу да се уради и достави
СГС
3. Предлог је подржан једногласно од чланова ИО СГС.
Тачка 11.
1. Доношење одлуке о обавезној куповини листа „Гусле“ и Савеза и друштава или
обавеза финансирања листа Гусле по Савезима
2. Радован пековић и Жељко Чуровић су изнели предлоге о Листу гусле, опстанак
листа, финансијка подршка листа у оквиру друштва. Одлука из Колашина, 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 - 160 динара. Лист Гусле
дистрибуира Савез 1000 комада а Футура Плус 6000 комада.
3. Предлог пренети и осталим Савезима на разматрање

4. Предлози су изнети и остављени на даље разматрање и прделагање за Скупштину
ССГ
Тачка 12.
1. Доношење одлука о месту и датуми организације одржавања Крсне славе СГС
2. Подржавање Жиче за домаћина у Кралљеву за Крсну славу 07. Маја у Краљеву (
односно кад се усагласи коначни датум и Фестивала младих гуслара до 18. Година
да буде у истом дану, прва или последња недења маја).
3. Предлог је подржан једногласно од чланова ИО СГС уз обавезну сагласност
свештеника .
Тачка 13.
1. Разматрање, анализа и заузимање става ИО СГС поводом примедбе ДГ Вук
Караџић Из Београда , да је гуслару Ивану Кнежевићу неоправдано
онеомогућено право да наступи за то друштво на задњем фестивалу ССГ у
Пљевљима
2. Саво Контић, Председник ДГ Вук Караџић, дао је изјава испред свог друштва 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 таквих ситуација не
сме дочи, макар се гуслар искључио из друштва.
3. Потврда о преласку гуслара Ивана Кнежевића, као доказни материјал, изнета на
увид признаница донета у ДГ Вук Караџић, дана 14.12.2009. Прочитан члан из
Пропозиција бр.2 у коме се јасно види на који начин гуслар може извршити
прелазак, односно друштво. Обраћање г-дину Милутину Шарцу и Неђи Лекићу
о случају, и исправци у Статуту. Доказни материја из друштва о прекршају и
замерка о руководству, остављено код Милутина Шарца.
4. 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 Иван Кнежевић на фестивалу није имао ни
чланску карту, ни решење. Статут из 2009 из Обреновца , је усвојен али није
регистрован из тог разлога констатован пропуст председника ССГ и донета
констатација о прекршају и разрешењу истога.
5. Предлог је подржан једногласно од чланова ИО СГС уз обавезну регистровања
Статута и осталих аката на време .
Тачка 14.

1. Покретање иницијативе и могућих кадрова за стручни тим који би стручно и
организационо водили акцију заштите гусала као српско културног
нематеријалног благо при УНЕСКУ
2. Проф. Др Данка Лајић Михајловић је изложила став о полузваничним инф. За
сектора као помоћ при заштити гусала. Спремност званичних именовања у
Министарству око пројеката и реализацији истих код Унеско. Давање предлога
од стране Данке и осталих стручних људи Министарству да се гусле нађу међу
приоритетима. Констатација да ИО , Проф. Др Данка Лајић Михајловић и
агенција раде на пројекту.
3. Предлог је подржан једногласно од чланова ИО СГС
Тачка 15.
1. Доношење одлуке о преузимању обавеза Савеза продаје ЦД, сувенира и осталих
реквизита на свум манифестацијама које организује Савез. За све учеснике у
програму а и госте
2. Радован Пековић је изнео и образложио ову тачку дневног реда као могућност
бољег организовања на нивоу СГС и као могућност зажтите ауторких права
гуслара који су забележили епске песме и свој рад кроз друштва гуслара као
трајни снимак да се на будућим манифестацијама организовано а у име СГС
продају издања као и да се на тим манифестацијама појаве и други сувенири,
реквизити и сл. Као могућност репрезентације гусларства и традиционалних
вредности Србије. Изнета је могућност повезивања савеза са институцијама и
туристичким организацијама или само у оквиру СГС даља реализација ове
тачке. Дата је на разматрање чланова ИО и на основу изнетог да се у писаној
или усменој форми у што краћем временском року доставе предлози који би
олакшали рад СГС као и донели евентуалну корист а да гусларима пружи
адекватну могућност продаје својих издања и културну организованост
манифестација.
3. Предлог је подржан једногласно од чланова ИО СГС

Закњучак:
Седница завршена у 18.15 сати уз сагланост чланова ИО уз констатацију да су обрађене
све предвиђене тачке Дневног реда. Седница је протекла у радној атмосвери уз међусобно
уважавање и једногласно прихватање предлога.

Записник водило:
Секретар СГС
Мирјана Ивановић

Седницу водио:
Председник ИО СГС
Радован Пековић

