
                                              ЗАПИСНИК  

 

СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА 

 

САВЕЗА ГУСЛАРА СРБИЈЕ 

дана 18.02.2011.године у у Обреновцу, у просторијама Друштва 

гуслара ,,Никола Тесла,, Обреновац, са почетком у 08 часова са 

следећим: 

 

ДНЕВНИМ РЕДОМ 

 

1. Усвајање извештаја са предходне седнице ИО  

2. Усвајање годишњег финансијског извештаај СГС за 2012. године 

3. Разно 

На почетку седнице установљен кворум. Седници присуствују 4 од 7 чланова ИО: 

1. Неђо Лекић 

2. Мишо Лалатовић 

3. Боро Букилић 

4. Илија Чабаркапа 

Једногласно усвојен дневни ред седнице. 

 

Тачка 1 

1. Усвајање Извештаја са предходне седнице ИО  

Собзиром да је Записник са предходне седнице ИО,  раније достављен свим члановима 

ИО на увид и да нису имали допуне и измене извештаја, прва тачка дневног реда се 

ставља на гласање.  

Једногласно усвојен  записник са предходне седнице ИО. 

Тачка 2 

2. Усвајање годишњег финансијског извештаај СГС за 2012. године 

Известилац: Илија Чабаркапа 



Члановима ИО је раније достављен финансијски извештај на увид. Извештај је приложен 

и свим Друштвима гуслара на увид. 

Председник ИО је образложиое Финансијског извештаја као извештај по коме ће за 7 дана 

бити урађен завршни рачун СГС. 

Чланови ИО су се сложили да се изврши допуна за Извештај о раду за седницу Скупштине 

заказану за мај 2012. Године у Краљеву. Извештај треба допунити садржајем о раду СГС у 

целој 2011. Години. Такође обавезно се осврнути на одржани покрајински фестивал  у 

Војводини и том приликом испоштовати примедбу чланица УГВ које су имале примедбу 

на Извештај председавајућег. 

У наставку образлагања извештаја секретар СГС, Мирјана Ивановић је  образложила рад 

на изради сајта и потребној документацији да се план реализује и убрза израда сајта. ИО је 

обавештен о закупу домена и графичком приказу сајта и његовом садржају. О отварању 

маил адреса за друштва ради лакше комуникације. 

Др Данка Лајић Михаијловић образложила је рад на  номинацији и да је у току припрема 

документације око уписа епске поезије у национални регистар. Певање уз гусле. Заштита 

живе традиционалне праксе, носиоце традиције, гусларе. Изложила је свој рад у кратким 

цртама и најавила да би Министарство требало да упис изврши у року од 7 до 10 дана. 

Једногласно усвојен извештај од стране чланова ИО. 

Тачка 3 

Теме: 

1. Извештај свим члановима ИО и присутним члановима о догађају у реалити шоу на 

телевизију Хаппи и учешћу Народног гуслара Миљанића.  

Известилац: Илија Чабаркапа 

Образлагање понашања гуслара и изношење неких детаља који су се догодили у  реалити 

шоу и руглу о гуслама у њему. Председник Илија Чабаркапа је изнео став ИО са 

предходне седнице и да је предлог ИО био да се сакционише Народни гуслар Миљан 

Миљанић у виду одузимања звања Народни гуслар како би то била опомена за све остале 

гусларе да се овако нешто више не понови. Нови предлог председника: Да се сачека док 

гуслар буде у могућности да се обрати  СГС и изнесе свој став о догађају па тек онда 

одлучити о евентуалним санкцијама. 

Славко Јекнић је похвалио рад ИО СГС, и предложио да се објективно сагледа ситуација о 

реалити шоу и да Миљанић изнесе своје објашњење. И да се убудуће према свим 

гусларима заузме исти став за све који су се нашли у ситуацији као Миљанић. 



Драшко Малиџан, похвала на рад ИО и задовољство на одлуку ИО да се поново сагледа 

ситуација и одмери грешка и обави разговор са Миљанићем. 

Једногласно усвојен став амортизованости свих чланова ИО. 

 

2. Извештај о писму упућено од стране ДГ Марко Миљанов, председнику СГС и 

замерки гуслара УГВ о броју чланова у ИО и извештају. 

Известилац: Илија Чабаркапа 

Председник је образложио сваку наведену тачке дописа и дао свој став и предлог да 

уместо господина Зорана Вујошевића који оправдано одлази у иностранство да када буде 

поднео оставку на место члана ИО, уместо њега буде изабран још један члан из УГВ. 

Предлог од стране председника је да то буде Љубомир Павловић или Љубиша Атељевић. 

Љубомир Павловић је образложио своју немогућност да прихвати место члана ИО збор 

радних обавеза а да ће свакако пренети другом предложеном члану да се изјани о 

прихватању чланства. Уколико и други предложени гуслар није у могућности да прихвати 

ИО УГВ ће одржати седницу ИО и изабрати свог представника као и да ће на истој 

дискутовати о послатом допису и саопштење са седнице проследити председнику ИО. 

 

Једногласно усвојени предлози од стране чланова ИО. 

 

 

Записничар                                                                                               Председник 

Мирјана Ивановић                                                                                 Илија Чабаркапа 

 

                                                                                                                  


