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ВАНРЕДНА
СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ САВЕЗА ГУСЛАРА СРБИЈЕ
ДНЕВНИ РЕД:
1. Усвајање записника са предходне Седнице СГС
2. Усвајање Извештаја Фестивалског одбора са 18. Фестивала гуслара Србије одржаног у
Звечану
3.Предлог измена и допуна ПРОПОЗИЦИЈА за такмичење
4.Предлог и избор чланова за Скупштину Савеза Српских гуслара
5.Избор три члана за ИО ССГ
6.Избор три члана за контролоре на нивоу ССГ
7.Избор чланова стручног жирија за наредни такмичарски циклус на Републичком и
Савезном нивоу.
8.Доношење закључка о регулисаљу статуса ДГ у Дијаспори.
РАСПРАВА
1. Записник са Седнице Скупштине гуслара Србие, одржане дана 19.06.2010. у Звечану за
време одржавања Фестивала гуслара Србије достављен је делегатима уз позив за седницу и
након кратког образложења од стране председавајућег Записник је усвојен ЈЕДНОГЛАСНО.
2. Г-дин Мишо Албијанић, у име фестивалског одбора, образложио је садрћај ИЗВЕШТАЈА
о 18. Фестивалу гзслара Србије и раду органа Фестивала, наглашавајући напоре које су
уложили за успех Фестивала али указујући и на неке пропусте који су уочени током
припреме и одржавања Фестивала.
Г-дин Павловић Љзбиша, указао је на потребу да се прецизније дефинише улога контролора
и других одговорних субјеката али и пропозиције.
Извештај је усвојен ЈЕДНОГЛАСНО.
3. Председник СГС Радован Пековић указао је на значај пропозиција за одржавање
такмичења на свим нивоима и позвао присутне Делегате на конструктиван приступ.
Известилац по овом питању био је г-ди Милутин Шарац. Он је образлагао потребу за
изменами и допунама појединих чланова врло аргументовано и стручно након чега су
следиле углавном конструктивне дискусије искусних делегата а чији су предлози ишли у
правцу прецизнијег дефинисања пропозиција са циљем олакшања рада органа такмичења али
и самих гуслара. Скоро по сваком предлогу се дискутовало а известилац, г-дин Шарац је све
то пажљиво пратио, упоређивао и образлагао добре и лоше стране појединих решења.
Након свеобухватне дискусије и усаглашених ставова одлучено је да г-дин Шарц припреми
текст нових, усаглашених и усвојених ПРОПОЗИЦИЈА до следећег такмичења у Пљевљимљ
и са истим буду упозната сва Друштва и св такмичари.
4. Након изношења предлога неколико ДГ Скупштина је одлучила да овласти Извршни
Одбор да ове предлоге изучи и донесе одлуку.

5. Скупштина је овластила ИО да након упознавања са предлозима донесе одлуку која ће
три кандидата бити чланови ИО.
6.И по овом питању Скупштина је овластила ИО да одлучи ко ће убудуће бити контролори,
водећи рачуна о критеријумима за ову дужност.
7. Скупштина је пренела овлашћење на ИО да он водећи рачуна о предложеним книдатима и
њиховој стручности одреди која ће лица убудуће бити у стручном жирију.
8. Скупштина је овластила ИО да након детаљног упознавања са условима и могућностима
рада у Дијаспори предложи решење даљег статута ових друштава.
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