СКУПШТИНИ САВЕЗА ГУСЛАРА СРБИЈЕ

Преставници гусларских друштава са територије Београда и преставник гусларског друштва
„Јавор“ из Нове Вароши , дана 10. Јуна 2011. године одржали су састанак са сладећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. ПОКРЕТАЊЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ САВЕЗА
ГУСЛАРА СРБИЈЕ
2. ПРЕДКЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА ИО
3. РАЗМАТЗРАЉЕ ПРЕДЛОГА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОПОЗИЦИЈА
1. ТАЧКА
Преставници гусларских друштава са територије града Београда на седници одржаној
дана 10. јуна 2011. године ртазматрали су ситуацију у Савезу гуслара Србије насталу подношењем
оставке председника Савеза господина Радована Пековића па су искористили овлашћење из члана
27 Статута да предложе председнику Скупштине Савеза да закаже ванредну седницу.
Предлажу да се седница одржи у суботу 19. Јуна у Обреновцу у просторијама гусларског друштва
„Никола Тесла“ са почетном у 11 сати.
За седницу предлажу следећи
Дневни ред
1.
2.
3.
4.
5.

Подношење извештаја о раду председника ИО
КОнстатација оставке председника Савеза гуслара Србије
Избор председника извршног одбора и избор Извршног одбора
Утврђивање листе жирија
Разматрање предлога пропозиција

2 . ТАЧКА
Разматрајући потенцијалне кандите за председника Савеза гуслара Србије на седници су предложена
два кандидата и то:
1.Јекнић Славно из Београда и
2. Чабаркапа Илија из Краљева
На састанку ових друштава је констатована да у њиховој надлежности није утврђивање
Листе већ само предлагање па се обраћају и осталим друштвима да до седнице Скупштине изађу са
својим предлозима уз молбу да изнађу најбоља решења у циљу избора најквалитетније личности која
ће бити изабрана на ову функцију.

3 ТАЧКА
На састанку је констатовано да су Пропозииције узрочник негативниох тенденција у
гусларсву које су довеле до немилих догађаја на фестивалу у Тополи што нужно захтева и измене
истих. Разматран је предлог измена и допуна пропозиција. У прилогу позива за Скупштину
достављамо Вам Предлог измена Пропозиција а у оквиру ове тачке презентираћемо примедбе које су
се чуле на овом састанку. Молие се друштва да дају свој допринос изради коначног текста
прпозиција на начин што ће се активно укључити у њихову израду дајући конкретне предлоге.
Следе примедбе дате на састанку:
У члану 4 речи „три првопласирана“ замењују се речима „три најбоље пласирана“.
Члан 8 Предлога измена пропозиција добио је велике критикр па је предложено да остане старо
решење.
Члан 11 треба да глаСИ ДА СЕ „ Члан 25 брише „
Члан 15; Формулација „Организатор фестивала“ замењује се речима „извршни одбор“
Члан 16; Иза речи „Из подручја етно-музикологије „ дода је се цртица и реч „ гуслар“
Члан 23; Иза речи подручје етномузикологије додаје се цртица и реч „гуслар“
Члан 26; Након дискусије стало се на становиште да овај члан треба брисати и наћи формулацију да
жири оцењује од 5-10 што даје могућност да сваки гуслар добије различиту оцену те да се оваква
могућност искључи.

ДАНА, 10.06.2011. ГОДИНЕ

РАДНА ГРУПА

