
Извештај са седнице Извршног одбора ССГ, 

одржане дана 21.05.2011.године у Краљеву 

Утврђен дневни ред седнице састављен од 7 тачака. 

 

1. Конституисање Извршног одбора 

Укупно девет чланова: 

Рајо Војиновић 

Милан Радовић 

Здравко Кнежевић 

Миладин Пандуровић 

Коста Плакаровић 

Милош Лазовић 

Радован Пековић 

Слободан Драшковић 

Перо Жижић 

 

2. Избор секретара Савеза Српских гуслара 

За секретара ССГ на седници ИО ССГ једногласно изабрана Мирјана Ивановић 

3. Одлука о домаћину 35. Фестивала ССГ из Србије 

Домаћин 35. Фестивала ССГ из Србије, ________________________________ 

Предлог да се председнику ССГ да пуномоћ да када се изабере домаћин председник одах 

верификује домаћина. 

Телефонском седницом ће се обавестити ИО о домаћину фестивала и да ће бити ДГ из 

СРБИЈЕ. 

Одлуку проследити ИО ССГ. 

4. Доношење одлуке о брисању  члан 13. става 2 

Односно став 2 се у потпуности не примењује до 2013. Године. 

 Одлука би гласила: ИО ССГ на седници одржаној у Краљеву 21.маја 2011. 

Године а на основу члана 25, алинеја 11 и 13. Статута ССГ доноси одлуку  

да се из Пропозиција 11. издање не примењује у целости став 2 , члана 13. 

(Који гласи: За фестивал гуслар не може да пријави песме са којима је 

наступао на предходна два такмичарска циклуса.)  



Образложење:  Пошто ССГ нема базу података о пријављеним песмама на 

предходним фестивалима.  

 

5. Доношење одлуке о брисању дела текста става 5 члана 21. Пропозиција 

ССГ.  

Одлука би гласила: ИО ССГ на седници одржаној у Краљеву 21.маја 2011. 

Године а на основу члана 25, алинеја 11 и 13. Статута ССГ доноси одлуку  

да се из Пропозиција 11. издање не примењује у целости став 5 , члана 21. 

(Који гласи: На фестивалу се не могу певати стихови из различитих песама 

већ само интегрални текст једне песме без прескакања или додавања 

појединих стихова.)  

Нови став 5, члана 21 (Који гласи: На фестивалу се не могу певати стихови 

из различитих песама, без додавања појединих стихова.) 

Образложење:  Пошто ССГ нема јединствену збирку свих песама (народних 

и ауторских) немогуће је утврдити верзије интегралних текстова 

пријевљених песама. 

ИО доноси одлуку да се замрзну тренутни спорни чланови и наведени ставови. Одлука 

донета једногласно. 

6. Именовање заступника ССГ, Жељка Чуровића за обављање  маркетигшких, 

административних, организационих, техничких и других послова за Савез. 

Образложење: Седиште Савеза, ресорна министарства , медијске куће и 

разне друге институције су са седиштем  у Београду. Из наведеног разлога је 

неопходно сихронизовати активности свих Савеза, друштава и појединаца 

како би се остварио прилично амбициозан план рада и развоја ССГ. 

Одлука донета једногласно. 

7. Преглед рада у прошлости и план рада за наредни период ИО ССГ. 

-  

Записничар                                                                                 председник 

Мирјана Ивановић                                                             Радослав Војиновић 


