ЗАПИСНИК
СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ САВЕЗА ГУСЛАРА СРБИЈЕ
дана 09.10.2011.године у Београду, Земун у сали Основне
школе ,, ИЛИЈА БИРЧАНИН,,улица Браће Кањешевац број
2, (Земун поље) у 11.00 часова.
са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ
1. Извештај верификационе комисије на основу пријава делегата.
2. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине(прилог за седницу)
(известилац Вуко Кривокапић)
3. Разматрање и усвајање предлога измена и допуна пропозиција(подносилац
предлога Илија Чабаркапа)
4. Предлогањеи утврђивање з листе стручног жирија.
5. Информација службе Савеза о уплати чланарине друштава и удружења за текућу
годину.
6. Доношење Одлуке о утврђивању рока као обавеза за достављање доказа о
пререгистрацији (предлог рока: 21.10.2011.)
7. Информација Председника Савеза о припремама за одржавање фестивала ССГ у
Крушевцу.
8. Текућа питања.

Председавајући је установио кворум седнице. На седници присутни представници из 20
друштава и то
1. Крсто Вујовић – Цар Лазар
2. Будимир Чавић – Милан Топлица
3. Немања Нешић – Радован Бећировић
4. Вуко Кривокапић – Бајо Пивљанин
5. Вељо Копривица – Вук Мандушић Врбас
6. Десимир Мрдовић – Јавор
7. Милутин Шарац – Вук Караџић
8. Никола Свичевић – Карађорђе
9. Раде Јанев – Вук Караџић, Лозница
10. Будо Краговић – Милош Обилић
11. Бранко Конотар – Студент

12. Слободан Драшковић – Стара Херцеговина
13. Радован Пековић – Жича
14. Милан Заклановић – Филип Вишњић Београд
15. Радосав Копривица – Његош
16. Перо Жижић – Нова Пазова
17. Војин Радојичић – Свети Никола
18. Богдан Тодоровић – Војвода Лазар Сочица
19. Међо Страјко – Марко Миљанов
20. Жељко Чуровић – Никола Тесла
21. Милан Тепић- Душан Пејовић

Констатује се утврђивање дневног реда седнице.
Изабрана су радна тела Скупштине.

1. Верификациона комисија у саставу Десимира Мрдовића, Перо Жижић и Душан
Пејовић је констатовала кворум за седницу.

TAЧKA 1.
Усвајање записника са претходне седнице Скупштине(прилог за седницу)
(известилац Вуко Кривокапић)
Како није било примедби на Записник са седнице Скупштине у Обреновцу, 10. јуна
2011.,исти се усваја једногласно.

ТАЧКА 2.
Разматрање и усвајање предлога измена и допуна пропозиција(подносилац
предлога Илија Чабаркапа)
Излагање Илије Чабаркапе:
Навођење проблема која су утицале на измене и допуне Пропозиција
1. Финансирање фестивала

2. Непоштовање друштава и појединаца саме институције СГС и стручних тела
3. Обавештење о свим састаницима који су предходили седници Скупштине на којим
су се претресли предлози и изменама и допунама Пропозиција
4. Изношење свих предлога по тачкама

* измена члана члан 7
Предлог измене;

У члану 7, став 2 мења се и гласи
„покрајински фестивал се мора одржати 30 дана пре републичког фестивала“.

РАСПРАВА:

Међо Срајко, предлог
Милутин Шарац је изнео аргумента да је 2009, године у издању 10 Пропозицијама
постојао одређен датум одржавања покрајинског фестивала и да је онда био одбијен од
стране УГВ.
Како није било других предлога једногласно је усвојен прелог измене наведеног члана и
ист се прелаже Скупштини ССГ као амадман.

* измена члана 11
Предлог измене;
У Члану 11. после става 1. додају се два нова става, која гласе:
„Председници друштава могу достављати пријаве својих чланова за фестивал, само
кад предходно уплате котизацију организатору фестивала за сваког пријављеног
такмичара.

Котизација се примењује, само, за републичке фестивале а њен износ по такмичару
одређује организатор фестивала, с тим што да не може бити већа од 10 еура.“

РАСПРАВА:
Међо Страјко ( примедба, друштво је против због ситуације), Десимир Мрдовић
(подржава), Перо Жижић(наводи тренутну ситуацију), Боро Букилић (10 еура и доказ
о уплати), Копривица (предлог 300,00 по гуслару), Жељко Чуровић (образложење
како се свуда плаћа котизација и да гуслар треба сам да сноси трошкове свог
наступа). Скупштина даје сугестију ИО да котизација буде у висини 10 еура.
Како није било других предлога једногласно је усвојен прелог измене наведеног члана и
исти се прелаже Скупштини ССГ као амадман у делу текста,,с тим што да не може бити
већа од 10 еура.“.

* измена члана 12

у члану 12, после става 3, додају се нова четири става, која гласе:
,, Организатор фестивала је дужан да формира Стручно тело за преглед приспелих
такмичарских текстова песама.,
Стручно тело је дужно да након прегледа текста пријављених песама да стручно
мишљење о квалификованој вредности истих да буду изведене на фестивалу.
Уколико Стручно тело да негативно мишљење за пријављени текст организатор
фестивала је дужан да одмах обавести подносиоца пријаве и да му рок од три дана да
исту песму замени.
На Одлуку стручног тела нема се право приговора.“

Адмадман чланова Савеза гуслара Србије (да се предложене измене не прихвате)

* измена члана члан 15.

Предлог измене;

члану 15, став 1 мења се и гласи;На аудицији(Републичкој и покрајинској)наступају сви
пријављени гуслари осим,три првопласирана са предходног савезног фестивала,три
првопласирана са републичког фестивала и три са пкрајинског фестивала,,

Шарац је образложио вредност гуслара и став у Пропозицијама.
Боро Букилић образложио предлог да се стално појављују нови прваци и бољи гуслари и
подржава да прваци ипак иду на аудицију. Два и више пута који су били прваци да не иду
на аудицију.
Радосав Копривица, ДГ Његош, да прваци не иду на аудицију и подржао М. Шарца, да се
ништа немења.
Члан остаје исти, без промена.
* измена члана 21
Предлог измене;
У члану 21 , став 2, после речи „стихова“, додаје се речи:
„а на покрајинској аудицији до 20 стихова“.
Како није било других предлога једногласно је усвојен прелог измене наведеног члана и
исти се прелаже Скупштини ССГ као амадман у делу текста,,а на покрајинској аудицији
до 20 стихова.“
* измена члана 22
Предлог измене;
У члану 22 додаје се став 2 и гласи;
,,У полуфиналу изводе се искључиво римоване а у финалу не римоване песме,,
,, Сваки такмичарје дужан да изведе једну римовану и једну не римовану пјесму.
Такмичар по пријави опредељује коју ће песму изводити у полуфиналу а коју у
финалу,,

РАСПРАВА:

Радован Пековић , да у финалу буде у римована у полуфиналу а финалу не римована , да
нема (+0.04).
Боро Букилић, оставити гуслару на располагању. И ако се уведе римована и не римована
да нема +0.04.
Десимир Мрдовић, ако су заступљене обе песме да се сабирају оцене са полуфиналу и
финалу. Жељко подржава предлог Десимира Мрдовића, и оставвља могућност да гуслар
бира када ће коју да бира. Предлог је Др Данке Лајић Михаијловић, да у финалу буде у
римована у полуфиналу а финалу не римована, и да нема (+0.04).
Милутин Шарац да остане исто као до сада.
,, Сваки такмичарје дужан да изведе једну римовану и једну не римовану пјесму.
Такмичар по пријави се опредељује коју ће песму изводити у полуфиналу а коју у
финалу,,
Предлог изгласан већином од дванаест гласова.
* измена члана 24

Предлог измене
,, члан 24 мења се и гласи;
,, У току трајања фестивала, учесници фестивала (такмичари, чланови друштава и
удружења) могу да контактирају са службеним органима фестивала само преко
овлашћеног представника свога друштва.“
,, У току трајања фестивала, учесници фестивала (такмичари, чланови друштава и
удружења) могу да контактирају са службеним органима фестивала само преко
овлашћеног представника свога друштва,а на Савезном фестивалу само преко
представника Републичког савеза гуслара кога тај савез одреди,,
Усвојено једногласно.
* измена члана 25
Предлог измене;
да се у ставу 1 бројеви 3 и -0,3 замене бројевима 1 и -0,1
Усвојено једногласно.

* измена члана 35
Предлог измене;
да се после речи историја бришу речи етнологија,музикологија а дода реч
етномузикологија.
,, За чланове стручног жирија одређују се афирмисани стручњаци из области
књижевности, етномузикологије, и други референтни стручњаци из свере
националне културе,,
РАСПРАВА:
Милутин Шарац....................... За чланове стручног жирија одређују се афирмисани
гуслари, стручњаци из области књижевности,етномизикологије и други познаваоци
епске поезије и гусала.
Како није било других предлога једногласно је усвојен прелог измене наведеног члана и
исти се прелаже Скупштини ССГ као амадман у делу текста,,За чланове стручног
жирија одређују се афирмисани гуслари, стручњаци из области
књижевности,етномизикологије и други познаваоци епске поезије и гусала .
* измена члана 36 и то;
- став 3
Предлог измене
Да се брише став 3 наведеног члана и

предлог измене ;- става 4
„Републичке листе од по 10 чланова утврђују организатори републичких фестивала“.
Досадашњи ставиви 4 (четири) до 7 (седам) постају ставови 3 (три) до 6 (шест).

Друштва предлажу, Скупштина бира.
Како није било других предлога усваја се предложена измена једногласно.
* измена члана 51

Предлог измене;
У Члану 51. реч: “пехари“ замењује се речима :“статуа (модел) гусала у злату, сребру
и бронзи“
Једноглсано прихваћен.
* измена члана 53
Предлог измене;
Члан 53. мења се и гласи:
„Организатори фестивала обезбеђују сва признања прописане овим Пропозицијама“
Једноглсано прихваћен.
* измена члана 54
Предлог измене;
У Члану 54. 1 (један) и 4 (четири) „бришу се“.
Досадашње тачке: 2 (два) и 3 (три) поставју тачке 1 (један) и 2 (два). А тачке 5 (пет)
до 12 (дванаест) постају тачке 3 (три) до 11 (једанаест).
Једноглсано прихваћен.
* измена члана 59
Предлог измене;
У Члану 59. Став 5 „брише се“.
Усваја предложена измена члана 59 у смислу брисања става 5 и
у члану 12 додају нови ставови који гласе;
,, Организатор фестивала је дужан да формира Стручно тело за преглед приспелих
такмичарских текстова песама.,
Једноглсано прихваћен.
Стручно тело је дужно да након прегледа текста пријављених песама да стручно
мишљење о квалификованој вредности истих да буду изведене на фестивалу.
Уколико Стручно тело да негативно мишљење за пријављени текст организатор
фестивала је дужан да одмах обавести подносиоца пријаве и да му рок од три дана да

исту песму замени.
На Одлуку стручног тела нема се право приговора.
Није прихваћен други део

* измена члана 65
Предлог измене;
Члан 65. мења се и гласи:
„У финалу, члан стручног жирија, тројици најбоље пласираних гуслара на својој
листи мора дати различите оцене, а остале такмичаре оцењује тако да највише два
такмичара могу имати исте оцене“.
Једноглсано прихваћен.
* измена члана 72
Предлог измене;
У Члану 72. Став 3 мења се и гласи:
„Приговор у финалу није дозвољен“.

ТАЧКА 4.
Предлогање и утврђивање са листе стручног жирија.
1. Констатовано је да су гусларска друштва преко својих делегата и непосредно
предложила следеђе кандидате за чланове сручног жирија:
А4 гуслара,
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Славко Јекнић гуслар
Славко Алексић гуслар
Маринко Бајчета гуслар
Драган Малиџан гуслар
Воислав Станишић гуслар
Драган Магдалинић гуслар

Б из других области
1. Проф. Драган Лакићевић књижевник
2. Проф. Данка Лајић Михаијолић, етномузиколог
3. Проф. Димитрије Големовић
4. Драган Весовић доктор
5. Проф. Михаијло Шћепановић
6. Велибор Брајковић
7. Проф. Др Јово Радош
8. Драган Куч правник
9. Драгослав Брновић песник
10. Слободанка Рац кореограф
11. Проф. Др Јован Делић
Бира се 6 особа
Након једногласног утврђивања листе кандидата прешло се на тајно гласање
заокруживањем на гласачком листићу десет одабраних кандидата.
Након завршеног гласања изборна комисија се повукла за преглед гласачких листића.По
извршеном прегледу гласачких листића председник Изборне комисије десимир Мрдовиђ
је обавестио следеће;
да је укупно галсало ............чланова Скупштине
да је један гласачки листић био невађећи јер је прецртан
да су кандидати добили следећи број гласова
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА
гласова
Славко Јекнић гуслар...........................................
Славко Алексић гуслар........................................
Маринко Бајчета гуслар......................................
Драган Малиџан гуслар.......................................
Воислав Станишић гуслар..................................
Драган Магдалинић гуслар................................
Проф. Драган Лакићевић књижевник.............
Проф. Данка Лајић Михаијолић, етномузиколог..
Проф. Димитрије Големовић....................................
Драган Весовић доктор..............................................
Проф. Михаијло Шћепановић..................................
Велибор Брајковић.....................................................
Проф. Др Јово Радош..................................................
Драган Куч правник...................................................
Драгослав Брновић песник.......................................
Слободанка Рац кореограф.......................................

Број

Проф. Др Јован Делић.................................................
На основу објављених резултата гласања једногласно се усваја листа чланова
стручног жирија и то:
1.Славко Јекнић гуслар
2.Славко Алексић гуслар
3.Маринко Бајчета гуслар
4.Драган Малиџан гуслар
5.Проф. Данка Лајић Михаијолић, етномузиколог
6.Проф. Димитрије Големовић
7.Драган Весовић доктор
8.Проф. Михаијло Шћепановић
9.Велибор Брајковић
10.Проф. Др Јово Радош

ТАЧКА 5.
Чабаркапа Илија је упознао присутне да је мали број друштава уплати чланарину Савезу
за 2010 и 2011 годину.Апеловао је ад се та скромна чланарина уплати до
19.10.2011.године како би се средства искористила за финансирање 35 Фестивала српских
гуслара.
Једногласно је усвојена препорука гусларским друштвима да уплате чланарину и на тај
начин помогну одржавање предстојећег фестивала.

ТАЧКА 6.
Чабаркапа Илија је упознао присутне ад нажалост бројна друштва нису извршила
пререгистрацију у агенцију за привредне регистре те да је према истим примењена мера
брисања из регистра од стране АПР.Апеловао је ад друштва која су нажалост брисана због
немарности хитно обнове регистрацију јер неће моћи учествовати у раду Савеза нити на
предстојећим такмичењима.
Једногласно је усвојена препорука друштвима да хитни реше свој статус у Агенцији за
привредне регистре у складу са законом.
ТАЧКА 7.
Чабаркапа Илија је упознао присутне са проблемима у вези организације 35 Фестивала
српских гуслара.Фестивал је требало да се одржи у Медвеђи али је изненада отказан због
протеста албанске мањине.

Са крајњим напорима обезбеђено је ад се Фестивал одржи 21 и 22 октобра у
Крушевцу.Како тамо немамо регистровано гусларско друштво домаћин фестивала ће бити
Савез гуслара србије и Друштво гуслара ЖИЧА Краљево.
Указао је да домаћини нажалост не располажу потребним средствима за успешну
организацију фестивала и апеловао на сва друштва да помогну.
ТАЧКА 7.
Чабаркапа Илија је упознао присутне о актуелним питањима у функционисању савеза са
акцентом на контактима у министарствима просвете,културе,за дијаспору и вера.
Такоже је упознао присутне о материјалној подршци коју је Савез добио од стране владе
србије кроз учешће у финансирању Пројеката: Фестивал младих гуслара у Краљеву са
100.000,00 динара и Пројекат израде сајта савеза са 140.000,00 динара.
Такоже је информисао о предстојећим конкурсима позивајући друштва да се пријаве
балговремено.

Како није било других дискусија и предлога Скупштина је завршила са радом у 17,00
часова.
ОВЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
1. Десимир Мрдовић
2. Перо Жижић и Вуко Кривокапић
3. Душан Пејовић
Записничар -секретар
Мирјана Ивановић

Председавајући
Вуко Кривокапић

