Седница Извршног одбора Савеза српских гуслара
одржана 19. маја 2012. године у Краљеву
Дневни ред седнице:
1. Доношење одлуке о обележавању 100-те одишњице српског повратка на Косово (Први балкански
рат)
А) одлука о организовању овогодишњег републичког фестивала у Србији и Црној Гори у знак ове
годишњице
Б) одлука о организовању овогодишњег фестивала младих гуслара у знаку ове годишњице
В) одлука о организовању овогодишњег савезног фестивала у Републици Српској у знаку ове
годишњице
2. Доношење одлуке о прослави 2012. Године, као године у знаку прославе 200-те годишњице од
рођења највећег српског пјесника, владике Петра Другог Петровића Његоша на нивоу читавог
Савеза.
3. Извештај о припремама и именовање фестивалских органа за фестивал младих гуслара у
Крушевцу
4. Доношење одлуке о мјесту одржавања овогодишњег савезног фестивала
5. Текућа питања
Присутни чланови ИО ССГ: (од 7 чланова ИО, присутна 4 члана)
Радослав Војиновић – председник
Здравко Кнежевић
Зоран Ребриновић– по овлашћењу председника господин Миладин Пандуровић
Перо Жижић
Илија Чабаркапа – присутан као председник СГС
Отсутни: Милан Радовић, Коста Плакаловић и Милош Лазовић
Чланови ИО ССГ, су се сложили да се одржи седница, стим да се чланови из савеза Републике Српске
доставе у писаној форми сагласност о одлукама са седнице. Извештај са седнице члановима ИО
Републике Српске, поднеће присутни секретар савеза Зоран Ребриновић.
Чланови ИО се слажу са предложеним дневним редом, без допуна и измена.

Тачка 1
1. Доношење одлуке о обележавању 100-те одишњице српског повратка на Косово (Први балкански
рат)
А) одлука о организовању овогодишњег републичког фестивала у Србији и Црној Гори у знак ове
годишњице
Б) одлука о организовању овогодишњег фестивала младих гуслара у знаку ове годишњице
В) одлука о организовању овогодишњег савезног фестивала у Републици Српској у знаку ове
годишњице
Известилац председник: Рајо Војиновић о предложеној тачки 1. Дневног реда.
Председник је известио чланове о расположењу цркве да подржи иницијативу о обележавању 100-те
одишњице српског повратка на Косово (Први балкански рат).
Председник отвара дискусију.
Предлог: Илија Чабаркапа се сложио и подржао предлог и предложио да све будуће манифестације
треба да буду под историјским обележијима и да назив буде прикладан како би био прихватљив за све
институције, медије и организаторе.
Предлог да се манифестација одржавају под називом :„100 година од Балканског рата и повратак срба на
Косово“.
Све три подтачке у оквуру Тачке 1, једногласно су усвојене ( а,б,ц).
Закључак: Све манифестације ће се одржавати под наведеним називом :„100 година од Балканског рата
и повратак срба на Косово“.

Тачка 2
1. Доношење одлуке о прослави 2012. Године, као године у знаку прославе 200-те годишњице од
рођења највећег српског пјесника, владике Петра Другог Петровића Његоша на нивоу читавог
Савеза.
Известилац председник Рајо Војиновић: о разговору са црногорско-приморским митрополитом
Анфилохијем Радовићем, изнео је чињеницу да је господин лично стао иза предлога и лично ће бити
покровитељ Савезног фестивала у Црној Гори за 2013. годину. Предлог је да се на нивоу свих савеза
организује анимирање друштава да све своје манифестације одржавају следеће године у част Његоша.
Да свако друштво у току године обавезно одржи манифестацију у част Његоша а да сваки савез
организује једну централну Академију у част Његоша.
По завршетку савезног фестивала у Републици Српској, савез Душаново царство ће одмах кренути у
припрему одржавања следећег фестивала за 2013. годину. Тај фестивал треба да превазиђе све
досадашње фестивале. Треба довести све важне људе из културе, медије, министарства, амбасадоре,
Матицу Српску, све важне личности које ће увеличати и дати значај овој манифестацији и њеној
важности.
Председник отвара дискусију.
Предлог: Илије Чабаркапе да се у Руском дому у име Савеза гуслара Србије, одржи свечана Академија у
част Његоша, и да ће тај предлог изнети на седницу ИО СГС.
Предлог: Зоран Ребриновић испред СГРС, потврђује организовање сличне манифестације и да ће тај
предлог изнети на седницу ИО СГРС..
Једногласно донета одлука о предложеној тачки.

Закључак: Сва три савеза организоваће у наредној години по једну Академију гусала у част Његоша и
максимално анимирати активна друштва да организују по једно вече у част Његоша.
Тачка 3
1. Извештај о припремама и именовање фестивалских органа за фестивал младих гуслара у
Крушевцу
Известилац Илија Чабаркапа: о припремама о фестивалу младих гуслара. По жељи сваза Републике
Српске да се фестивал младих преноси сваке годинеиз републике у републику и да се до 21. маја текуће
године зна ко ће бити домаћин фестивала за следећи годину.
Извештај о прихватању Владике Давида и председника Душана Ђорђевића, ТО Крушевац фестивала у
Крушевцу. Од следеће године у Крушевцу у оквиру Видовданских свечаности уврстиће се Сабор
гуслара као редовна манифестација.
Председник отвара дискусију.
Зоран Ребриновић изнео извештај о фестивалу младих и пропозицијама и стручним телима. Предлог да
сада буде у Крушевцу, следеће у РС, па у ЦГ стим да се не никако не одржава у саставу републичког
фестивала, већ засебно, што би они већ следеће године одржали у оквиру „Невесињске олимпијаде“
када имају републичко такмичање младих из РС, а трећег дана би био одржан фестивал младих гуслара.
Тако да деца буду гости три дана и да виде и неке друге занимљивости.
Рајо предлаже да пракса докаже све, да ли је добро да буду три члана или пет чланова жирија, за
фестивал младих. Да ове године мора бити 5 члана и да из сваке републике буде члан по
пропозицијама.
Да се у оквиру савеза договоре кога ће предложити за чланове жирија и накнадно доставити имена
чланова.
Закључак: Ове године се фестивал одржава по пропозицијама за младе СГС, 5 чланова жирија,
ротација фестивала сваке , доставити имена,
Техничка комисија за фестивал младих: Радомир Павлица, Мирјана Ивановић и још по један члан из
других фестивала.
Конторор : Драган Губеринић.Једногласно је донета одлука о контролору.
Сву документацију доставити најкасније до 10. Јуна (Пријаве за фестивал. Извод из матичне књиге
рођених)
Тачка 4
1. Доношење одлуке о мјесту одржавања овогодишњег савезног фестивала
Известилац Зоран Ребриновић: Савезни фестивал за 2012. Годину, који је предвиђен да се одржи у РС,
ће се највероватније одржати у Требињу, евентуално у Бијељини, у зависности од могућности СГРС да
плати салу за одржавање фестивала јер су цене веома високе.
Председник отвара дискусију.
Констатује се као закључак: да ће Савезни фестивал бити у РС а да накнадно обавесте ИО о месту и
датуму одржавања фестивала.
Једногласно усвојен предлог.
Тачка 5
1. Текућа питања: Академик Љубомир Зуковић да се кандидује за Вукову награду
Предлог РС да се Академик Љубомир Зуковић, кандидује за 2012. годину за добитника – Вукове
награде.

Закључак: Да се направи званични допис у име ССГ и да академика заслужно кандидује за награду и
приложи се сва потребна документација на основу свих препорука са Универзитета и достављене
документације из РС.
Једногласно усвојен предлог.
2. Извештај о сајту
Известилац секретар Мирјана Ивановић
Сајт је у завршној фази, урађено је много више од планираног почетног стадијума. Домен:
http://www.savezguslarasrbije.org.rs, простора 20 Гига. Оформљени су сви модули предвиђени за
презентацију свих савеза и УГВ, представљена сва друштва у оквиру ССГ, видео и аудио материјали,
традиционалне манифестације, гуслерске вечери, представљени гуслри, гусле, и занимљивости, важне
личности, биографије, дела и епска читанка. Вредност сајта је тренутно око 4000 еура. СГС је уложио
средства по пројекту у вредности 100.000 динара. Донација СГС у даљој реализацији сајта је од стране
агенција Aida Way и Web Portal. У даљој реализацији сајта потребно је уложити додатна средства за
Интернет он лине продавнице, форума и надоградње за видео и мп3 формате. Поставку електронске он
лине библиотеке.
3 . Извештај о раду савеза и проблемима
Зоран Ребриновић о фестивалу у РС. Предлог да се окупе људи из савеза и отвори дискусија о
проблемима пропозиција и организације фестивала, неактивности друштава, нераду, неипуњавању
обавеза према савезу, тешкој финансијској ситуацији. Организовање више манифестација у току године,
максимална озбиљност у раду и одговорности према савезу, оснивање нових друштава, анимирање
нових људи у публици, обавезна регистрација друштава, искључење оних која не раде и нису
регистрована, која не одржавају манифестације и не труде се да афирмишу гусле, треба нам нова
публика а не само имена и никакав рад, чак оспоравање рада љубитеља који улажу много у гусларство.
Закључак: Одржати сасатанак у проширеном саставу (налик Скупштини), позвати само одабране и
људе који раде за гусларство, отворено разговарати о проблемима и решењима. Предлог да се састанак
одржи у Бјелом пољу на фестивалу, првог дана од 11.00 сати. Сваки савез да предложи одређен број
квалитетних, одговорних и поверљивих људи за састанак (затвореног типа)и достави председнику ССГ
– Рају Војиновићу. Дневни ред за састанак и заказивање истог обавиће председник ССГ.
4. Извештај о разговору са представницима из Савеза гуслара Црне Горе
Извештај о томе да СГ „Душаново Царство“ је завршио причу са СГ ЦГ, велика грешка СГС да се
умеша у ову причу и да није смело то да се деси. Питање је уопште зашто се таква прича и отварала
преко СГС.
Стварни проблем поделе је испричан у Обреновцу, јер се тај савез одвојио од „нас“ и та прича је
завршена и нема потребе обнављати је поново.
Проблем који се отворио у ЦГ је проблем у свим сверама живота. Свака даља дискусија је сувишна јер
ССГ не може да мења име „српски“ и свој Статут“ због оних који су га напустили и који имају
политички проблем.
Одржао се скуп у ЦГ на којем су присуствовали представници савеза С ГДушаново Царство И СГ Црне
Горе, и том приликом срели су се представници оба савеза. Рајо Војиновић је тада разговарао са
Мишом Поповићем и Рајком Жижићем. Мишо Поповић је изјавио да би волео да се све врати и буде
као некада и да се поново објединимо и да уЦрној Гори постоји један савез под називом Савез гуслара
Црне Горе, а кровни да се не зове Црногорско –српски савез. Рајо Војиновић је изјавио да то није
могуће, категорично одбио такав предлог и обавестио представнике да је једина могућност поновног
спајања да прихвате оно што су већ одбили а то је Статут и име кровног савеза. Увек су вам врата
отворена и имаћете мјесто које вам припада по угледу и квалитету али име да мењамо нећемо.
Закључак: Да је ова тема затворена и нема сврхе је више протежирати.

Увек су вам врата отворена и имаћете мјесто које вам припада по угледу и квалитету али име да мењамо
нећемо.
Записник прослеђен представницима свих савеза.

Записничар:
Секретар
Мирјана Ивановић

Председник:
Радослав Војиновић

