ЗАПИСНИК
СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ САВЕЗА ГУСЛАРА СРБИЈЕ
дана 18.02.2012.године у Обреновац, ДГ „Никола Тесла“ у 09.00
часова са следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ
1. Усвајање записника са предходне седнице Скупштине СГС
2. Информација о раду СГС, дискусија о финансијском извештају, допуне за годишњи
извештај о раду СГС
3. Разматрање питања чланарине Друштва гуслара за 2012. Годину
4. Текућа питања:
А)Информација о сарадњи са Министарством културе
Б)Статус гусала код Унеска, извештај о упису епске поезије и гусала у лису националног
регистра
Ц) Извештај о писму упућено од стране ДГ Марко Миљанов, председнику СГС и замерки
гуслара УГВ о броју чланова у ИО и извештају.
В)Доношење става за сарадњу са Савезом ЦГ
На почетку седнице усвојен је једногласно предложени дневни ред.
Установљен квориум за седницу. Присутни представници друштава:
Неђо Лекић, Никола Тесла Обреновац
Мијат Куч, Карађорђе Крагујевац
Будо Чавић, Милан Топлица Београд
Саво Контић,Вук Караџић Београд
Вуко Кривокапић, Бајо Пивљанин Београд
Раде Јанев, Вук Караџић Лозница
Горан Булатовић, Бранко Радичевић Нова Пазова
Славко Јекнић, Филип Вишњић Београд
Десимир Мрдовић, Јавор Нова Варош
Слободан Драшковић, Стара Херцеговина Београд
Радован Пековић, Жича Краљево
Љубомир Павловић, Вук Мандушић Врбас
Представник УГВ
Тачка 1
1. Усвајање записника са предходне седнице Скупштине СГС

Усвајање записника са предходне седнице Скупштине СГС. Члановима Скупштине је
раније достављен Извештај са предходне седнице на увид.
Једногласно усвојен записник са седнице

Тачка 2
2. Информација о раду СГС, дискусија о финансијском извештају, допуне за
годишњи извештај о раду СГС

Информација о раду СГС.
Известилац: Илија Чабаркапа.
Да се у оквиру Извештаја допуни Извештај о раду за седницу Скупштине СГС за мај у
склопу годишњег извештаја у Краљеву. Да се извештај преда Надзорном органу,
председнику Саву Контићу.
Предлог стављен на гласање.
Једногласно прихваћен достављени финансијски извештај.
Сугестија Сава Контића о плаћању чланарине, да се обави разговор са свим друштвима и
да обавезно плате чланарину за 2010., 2011., и 2012. годину. Уколико то не учине да се
према њима поступи по Статуту СГС и та друштва искључе из рада савеза. Да друштва
пошаљу до наредне Скупштине до маја месеца текуће године, изводе и уплате за
чланарине и ако то не испоштују да се бришу из Савеза као и њихови чланови из органа
савеза.
Такође је обавестио присутне да ДГ Вук Караџић 2014. Године слави 40 година рада и
постојања и да се пријављује за Савезни фестивал гуслара као домаћин.Исте године је
јубилеј и ДГ Вук Караџић из Лознице, 30 година рада и постојања, и могућност
прихватања републичког фестивала.
Председавајући Вуко Кривокапић је закључио поводом ове тачке да се у начелу прихвати
финансијски Извештај као информација за завршни рачун, пошто га је усвојио ИО и
ревносно је информисана Скупштина, а да се све сугестије уврсте у завршни извештај о
раду који ће урадити Надзорни орган.
Усвојен приложени финансијски извештај ИО СГС и закљућак председавајућег.

Тачка 3
3. Разматрање питања чланарине Друштва гуслара за 2012. Годину
Образлагање председавајућег да друштва морају уплатити чланарину за текућу годину
или ће бити сакционисана. Известилац Илија Чабаркапа о плаћеним чланаринама за 2011.
годину , образложење из финансијског извештаја која су друштва платила чланарину.
Предлог ДГ Цар Лазар Приштина, који је приложен Скупштини, у погледу висине
чланарине за 2012. Годину, да се повећа на 5000 динара.
Председавајући отвера дискусију. Ставља се тачка на гласање.
Предлог стављен на гласање.
Једногласно је усвојен предлог. Чланарина од 2012. Године у висини од 5.000 динара.

Тачка 4
А)Информација о сарадњи са Министарством културе
Известилац: Илија Чабаркапа о сарадњи са Министарством културе и пројекти уписа
гусала у национални регистар.Скупштина подржава све активности председника и
његових сарадника.
Предлог стављен на гласање.
Једногласно је усвојен предлог.
Б) Статус гусала код Унеска, извештај о упису епске поезије и гусала у лису
националног регистра.
Чланови Скупштине су у току седнице ИО саслушали излагање ДР Данке Лајић
Михајловић о урађеним активностима на ову тему.
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.
Предлог стављен на гласање.
Једногласно прихваћен извештај о раду на упису гуслала у национални регистар.

Ц) Извештај о писму упућено од стране ДГ Марко Миљанов, председнику СГС и
замерки гуслара УГВ о броју чланова у ИО и извештају.
Чланови Скупштине су информисани од стране председника ИО о приспелом допису
путем маил-а а замеркама представника УГВ на рад СГС.
Скупштина доноси закључак и отвара расправу.
Горан Булатовић предсетавник ДГ Бранко Радичевић из Нове Пазове је дао своје
образложење и нагласио да представници друштава нису упознати са дописом и ништа не
захтевају осим придржавања Статута. Сумњају да је то предлог појединца. Слажу се са
плаћањем котизације за фестивале као и да два члана буду представници ИО, да друштва
не стоје иза тог дописа. Сазваће састанак ИО УГВ и тако ће Савез добити детаљан
извештај. На предлог председника СГС, Илије Чабаркапе да убудуће чланарина за УГВ на
годишњем нивоу буде у износу од 10000 за УГВ, присутни чланови су се сложили и
обавестиће свој ИО.
Предлог Илије Чабаркапе за другог члана ИО као предсетавника УГВ.
Известилац: Илија Чабаркапа, извештај са седнице ИО.
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.
Председавајући је донео закључак да су чланови Скупштине сагласни да се одреди још
један члан ИО из УГВ -а. Да друштва предложе члана ИО. Верификација да буде на
наредној Скупштини у Краљеву.
Предлог стављен на гласање.
Једногласно усвојен закључак.
В)Доношење става за сарадњу са Савезом ЦГ
Оперативни закључак о односу ССГ , односно СГС са Савезом ЦГ.

Председавајући је отворио дискусију поводом ове тачке .
Известилац Илија Чабаркапа, о позиву представника свих савеза на Славу саваза у
Краљеву да се састанак одржи да се се пре свега договори успоставе између Раја
Војиновића и Миша Поповића и представника Душаново Царство, а сви ми да подржимо
њихов договор уколико је на обострано задовољство и у склопу гусала.
Боро Букелић је изнео да се добро поведе рачуна и да се свакако смањи јаз који постоји
између савеза и да будемо обазриви да се потрудимо да прихватимо братску руку и
могућност договора и ако поклон тог савеза за било
Гуслар БудоЧавић, је изнео виђење да СГС мора наћи компромисно решање да
Скупштина донесе одлуку да се упути званичан захтев оба саваза и да они међусобно нађу
компромисно решење.
Зоран Самарџић је поносан што је на челу савеза прави човек који хоће и жели да пружи
руку и да поново будемо један савез. Образложио у време раскола руководство није било
спремно да реагује већ прихватило раздор. Тада је било спорно име савеза и због тога је
дошло до раздора од стране Савеза ЦГ а разположење је свих нас да се ова ситуација што
пре среди.
Пошто су сви већ упознати са овом иницијативом, нема потребе да се не развија дискусија
него да се донесе закључак Скупштине да се до наредне Скупштине до маја месеца обави
састанак и изнесе принципијални став.
Председавајући је изнео чињенице о иницијативи која је потекла од председника Савеза
ЦГ, Мише Поповића, и да сви ми тежимо да нормализујемо односе у циљу гусалаи
искључиво само у том циљу. Да морамо крајње аполитично приступити том предлогу и
размотрити како би са неколико правих представника и председником ССГ, Илијом
Чабаркапом, као и председником из Савеза РС, господином Пандуровићем, сазвали
састанак са председником и представницимо СЦГ да се изнесу сви ставови и сагледају
могућности будуће сарадње.
Председавајући сматра да СГС има моралну обавезу да нађе решење и да конкретне
предлоге да се ова ситуација што пре реши.
Закључак је да председник ИО упути званичан допис и закаже састанак између
представника Савеза Душаново Царство, Савеза ЦГ и председника ССГ, Раја Војиновића
и у допису изнесе принципијалну платфорну и жељу свих чланова СГС да се успостави
сарадња.
Предлог стављен на гласање.
Једногласно прихваћен закључак.

Записничар

председавајући

Мирјана Ивановић

Вуко Кривокапић

