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УДРУЖЕЊЕ ГУСЛАРА ВОЈВОДИНЕ
СКУПШТИНА

З А П И С Н И К бр. 1
Са редовне годишње изборне скупштине Удружења гуслара Војводине одржане 24.
априла 2010 године у Новој Пазови са почетком у 14:00 часова. Преко друштава писменим
позивом, на седницу позвани сви чланови скупштине и председници друштава.
Присутни: „Марко Миљанов“, Раонић Божидар, Вуковић Веселин и Анђелић Мијушко
„Његош“ Врбас, Дракић Мирослав, Копривица Радослав и Бодоњи Слободан,
„Бранко Радичевић“, Жижић Перо, Булатовић Горан и Радуновић Данило,
„Вој. Лазар Сочица“ Јеловац Радоман, Самарџић Зоран и Милатовић Момо,
Одсутни: „Петар Перуновић“ Зрењанин,
„Св. Никола“ Нови Сад,
„Гусле“ Тополовац,
„Његош“ Панчево.
Председник је отворио седници и консттаовао да има кворум за валидно доношење
одлука и предложио следећи

ДНЕВНИ РЕД
1. Избор радних тијела

-радно председништво,
- верификационе комисије
-кандидациона комисија,
- записничара и овероваче записника
2. Усвајање извештаја о раду Удружења за 2009 годину,
3. Усвајање извештаја о материјално-финансијском пословању за 2009 годину,
4. Извештај Надзорног одбора,
5. План и програм УГВ за 2010 годину,
6. Финансијкси план УГВ за 2010 годину,
7. Доношење одлуке о престанку мандата члановима скупштине,
8. Верификовање нових чланова скупштине,
9. Избор кандидата у органе Удружења,
- председника скупштине УГВ,
- подпредседника скупштине УГВ
- председника УГВ
- подпредседника УГВ
- чланове Надзорног одбора (3 чална),
10. Предлог кандидата у Савез гуслара Србије и Савез српских гуслара
- председника скупштине СГС
- подпредседника скупштине СГС
- председника Савеза гуслара Србије - председника Савеза српских гуслара,
- два члана скупштине Савеза српских гуслара,
11. Усаглашавање статута УГВ са сататутом СГС,
12. Усаглашавање пропзиција о одржавању фестивала Војовдине са савезним пропзицијама
Дневни ред је једногласно усвојен.
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АД – 1
У радно председништво изабрани: - Жижић Перо
- Булатовић Горан
- Радуновић Данило
Присутни су се сложили да остала радна тела обављају сви чланови скупштине
зато што постоје писмени предлози за избор кандидата у органе.
АД – 2
Извештај о раду приочитао је Милановић Миљан и прешло се на дискусију.
1. Међо Страјко, што се тиче физичког напада на службено лице на фестивалу
Војводине у Врбасу, предлаже скупштини да се негативне чињенице не уносе у
извештај и не остају трагови у архиви. Што се тиче екцеса на фестивалу у
Врбасу ствар је појединаца и њихове културе и довољно је да су осуду дали сви
фактори у Удружењу и савезима гуслара и нека буде поука да убудуће на
фестивалима је обавеза финог понашања како друштава тако и појединаца.
2. За предлог Међо С. гласало је 11 док је један уздржан.
3. Копривица Р. Што се тиче ревија уведене су да би Удружење могло да оствари
нека средства јер од чланарине друштава није довољно за рад Удружења.
4. Милатовић М. износи да би свако друштво требало да одржи ревију јер је то
одлука скупштине из 2005 године.
Након дискусије извештај је усвојен једногласно.
АД – 3 и 4
Међо Страјко прочитао је извештај о финансијско-материјалном пословању
Удружења за 2009 годину, као и записник Надзорног одбора о налазу у вези финансијског
пословања. Извршни одбор УГВ прихватио је овакав извештај. Није било примедби и
извештај је једногласно усвојен.
АД – 5
План и програм рада Удружења прочитао је Милановић Миљан након чега се
отворила дискусија.
1. Самарџић З. поставља питање како организовати колективни одлазак на
републички фестивала.
2. Копривица Радослав износи да се некада одлазило колективно на фестивале
организовано аутобусом и било би потребно ангажовати се преко друштава
да се види бројно стање па онда видети да ли је изводљиво.
3. Ревије гуслара Војводине организовати по могућности, јер зависи од
финансијске ситуације у сваком друштву.
План и програм рада УГВ за 2010 годину усвојен је једногласно.
АД – 6
Финансијски план за 2010 годину прочитао је Међо Страјко након чега се отворила
дискусија. Извештај је коригован јер нису добивена средства од покрајине за 18. Фестивал
гуслара Војводине. Кориговани су и приходи и расходи. Установљено је да нека друштва не
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плаћају чланарину па се поставило питање да ли су и даље чланице УГВ јер су апсолутно
неактивне.
С обзиром да ДГ „Његош“ Панчево и ГС при КУД „Владо Томановић“,већ
годинама не учествује у раду УГВ и фестивалима поставља се питање да ли да се воде више
на евиденцији УГВ. Неколико пута се писмено обраћало са питањем њиховог статуса али без
одговора. Након дискусије донесен је следећи

ЗАКЉУЧАК
Писмено се обратити ДГ „Његош“ Панчево, Гусларско
секцији при КУД „Владо Томановић“ Сечањ, да се у року од 15 дана
писмено изјасне да ли су и даље чланови Удружења. Понудити
Гусларској секцији при Културном центру „Свети Сава“ Суботица за
учлањење у Удружење гуслара Војводине.
Након ове дискусије финансијски план једногласно је усвојен.
АД – 7
Донесена је одлука да престаје мандат члановима скупштине Удружења
гуслара Војводине у старом сазиву.
АД – 8
Након доношења одлуке о престанку мандата члановима скупштине у старом
сазиву, верификовани су нови чланови скупштине УГВ које су изабрала друштава.
Верификовани су само они који су именовани од друштава и доставили УГВ. Друштва која
нису доставила да то одмах учине и на следећој седници ИО УГВ да се комплетира састав
скупштине УГВ.
До сада су верификовани :
- КУД гуслара „Марко Миљанов“ 1. РАОНИЋ БОЖИДАР
2. АНЂЕЛИЋ МИЈУШКО
3. ЦМИЉАНИЋ ГОРАН
- КУД гуслара „Његош“ Врбас 1. ДРАКИЋ МИРОСЛАВ
2. БОДОЊИ СЛОБОДАН
3. КОПРИВИЦА РАДОСЛАВ
- КУД гуслара „Б.Радичевић“
1. ЖИЖИЋ ПЕРО
2. БУЛАТОВИЋ ГОРАН
3. РАДУНОВИЋ ДАНИЛО
- КУД гуслара и епских пјесника
„Војовда Лазар Сочица“
1. САМАРЏИЋ ЗОРАН
2. МИЛАТОВИЋ МОМО
3. ЈЕЛОВАЦ РАДОМАН
Одлу;ено је да се писмено затражи од осталих друштава у Војводини ко су чланови
скупштине како би се скупштина комплетирала.
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АД - 9
Након прегледа писмених предлога од друштава која су доставила Удружењу и
свеобухватне дискусије и расправе, предлог кандидата у Удружење и савезе и усмених
предлога присутних који су изгледали овако:
За председника скупштине - КУД „М.Миљанов“
- КУД „Његош“ Врбас
- „П.П.ПЕРУН“
- „Бранко Радичевић“
- „В.Л.СОЧИЦА“

-

ЖИЖИЋ ПЕРА
ДЕЛИЋ МИЛОМИРА
РАДОВИЋ ДОБРИВОЈА
ЖИЖИЋ ПЕРА
ЖИЖИЋ ПЕРА

За председника скупштине једногласно је изабран ЖИЖИ ПЕРО.
За подпредседника скупштине изабран је СТЕВОВИЋ ТОМИСЛАВ са 9 гласова .
За председника Удружења гуслара Војводине предлаже се:
- КУД „М.Миљанов“ - ВУКОВИЋ ВЕСЕЛИН
- КУД „Његош“ Врбас - СТАНИШИЋ БРАНЕ
- „П.П.ПЕРУН“
- ЗЕЧЕВИЋ ДРАГУТИН (одсутни)
- „Бранко Радичевић“ - ВУКОВИЋ ВЕСЕЛИН
- „В.Л.СОЧИЦА“
- ЗЕЧЕВИЋ ДРАГУТИН
Након гласања резултати изгледају: Вуковић Веселин 6 гласова,
Станишић Бране 3 гласа
Зечевић Драгутин 3 гласа
За председника УГВ већином гласова изабран је ВУКОВИЋ ВЕСЕЛИН.
За подпредседника УГВ изабран је КОПРИВИЦА РАДОСЛАВ
За надзорни одбор једногласно су изабрани 1. ЂУРОВСКИ ВЛАДО
2. ДОКНИЋ ЉУБО
3. ЈЕЛОВАЦ РАДОМАН
АД – 10
По овој тачки дневног реда отворена је расправа да ли треба предлагати кандидате
у савезе јер немамо информацију ко се све предлаже из СГС и што год предложимо питање да
ли се уважава предлог УГВ.
1. Самарџић Зорана износи да Удружење не треба да предлаже јер није ни
статутом предвиђено, зато што свако друштво има свога делегата у скупштини
СГС који има право да у име друштва предлаже. Предлози УГВ се разликују и
како постуапти на скупштини СГС. Зато да УГВ не предлаже него свако
друштво да преко свога делегата предлаже и заступа своје друштво на
скупштини СГС.
2. Копривица Радослав износи да ИО СГС броји 7 чланова те да би требало
предложити 2 члана из Удружења како је и до сада било.

5

3. Међо Страјко, зашто предлагати кад члан 35 статута СГС јасно гласи да
председник Савеза предлаже чланове ИО СГС а бира их скупштина СГС. Зашто
радимо нешто што статут не предвиђа и није целисходно предлагати јер немамо
једнинствен став око предлога. Ако предлажемо нешто што није предвиђено
статутом СГС онда непоштујемо статут СГС који је старији од статута УГВ и
друштава.
За чланове ИО СГС предлаже се Вуковић Веселин и Павловић Љубомир.
За чланове скупштине Савеза српских гуслара предлаже се Жижић Перо и
Вуковић Веселин.
АД – 11
1. Међо Страјко као секретар УГВ и задужен од СГС да ИО-у УГВ пренесе
обавезе које проистичу из Статута СГС. Пошто је УГВ колективни члан СГС, пребачена је
обавеза на ИО УГВ да се свим друштвима достави оригинал статут СГС, где у члану 62 гласи
да су сва друштва у обавези да ускладе своје статуте и обавесте СГС писменим путем да ли су
и даље чланови СГС. ИО УГВ мора то да уради за друштва из Удружења. Обавештавам
присутне да је свако друштво добило Статут СГС и да ускладе своје статуте. На седници ИО
УГВ одлучено је да скупштина УГВ прво усклади статут УГВ и достави свим друштвима да
ускладе своје статуте. Важна је напомена да је свим друштвима достављен предлог статута
УГВ који је усклађен са статутом СГС из члана у члан осим оних података који се доносе на
Удружење а нису релевантни и у супротности са статутом СГС. Није било писмених
примедби и предлажем да се предлог статута УГВ на данашњој седници усвоји као усаглашен
са статутом СГС.
1. Копривица Радослав износи да је статут стварно усаглашен и треба да га
усвојимо и одредимо лице које ће бити овлаштено да се статут овери код
надлежног органа.
2. Према одредбама статута Извршни одбор одређује лице које ће
регистровати статут и да то учини на констутивној седници ИО УГВ која
ће бити убрзо.
Предлог статута усвојен је једногласно те ово важи као одлука о доношењу
новог статута УГВ са даном 24.априла 2010 године и друштва морају да усагласе своје стауте
са статутом УГВ.
АД – 12
1. Међо Страјко информише присутне да су донешене нове пропозиције о
одржавању фестивала те да морамо извршити измене и допуне пропозиција о одржавању
фестивала Војводине. Такође свим друштвима достављене су оригинал савезне пропозиције и
предлог измена и допуна пропзиција Војводине. Нема много измена пропозиција УГВ осим
што су укинути регионални фестивали а фестивал Војводине остаје зато што је УГВ правно
лице и има своје фестивале који су старији од фестивала СГС.
У консултацијама са СГС, у нашим пропозицијама нема полуфинала него
само аудиција и финале и сугесрисано је да остане по ранијим пропозицијама да фестивали
Војводине на аудицији пева се 10 – 20 стихова а у финалу 40 – 50 стихова и да у финалу
учествује 20 гуслара ради задовољења слушалаца из Војводине. Предлажем да се ове
пропзиције овако усвоје јер смо и овај фестивал радили по овоме предлогу и није било
замерки.

6

2. Копривица Радослав, предлаже да се упути предлог СГС да се измени
члан 20 да се жребање врши уместо 8 сати да буде 5 сати јер је неадекватно и немогуће што ће
се у пракси и дешавати.
Предлог је усвојен једногласно и сматра се да су са данашњим даном
донешене нове пропозиције о одржавању Фестивала гуслара Војводине и то као десето
издање.
Одлучено је да се записник са седнице достави свим друштвима ради
информације и увида у одлуке са седнице скупштине.
За дискусију се више нико није јављао.
Састанак је завршен у 17:00 часова.
Записник бводио. Међо Страјко_______________

Председник Скупштине
Жижић Перо
_________________________

Оверовачи записника: 1. Дракић Мирослав __________________
2. Јеловац Радоман____________________

ПРЕГЛЕД
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ИЗАБРАНИХ КАНДИДАТА НА СКУПШТИНАМА ДРУШТАВА
1. ПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА ________________________________________________
адреса и телефон_________________________________________________________
2. ЧЛАН ИЗВРШНОГ ОДБОРА УГВ___________________________________________
адреса и телефон_________________________________________________________
3. ИЗАБРАНИ ЧЛАНОВИ СКУПШТИНЕ УГВ:
-________________________________________________
-________________________________________________
- ________________________________________________
4. ЧЛАН СКУПШТИНЕ САВЕЗА ГУСЛАРА СРБИЈЕ_____________________________
М. П.

Потпис

Податке доставити секретару УГВ на адресу: Лазе Костића 14 25230 Кула
________________________________________________________________________________

ПРЕГЛЕД
ИЗАБРАНИХ КАНДИДАТА НА СКУПШТИНАМА ДРУШТАВА
2. ПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА ________________________________________________
адреса и телефон_________________________________________________________
2. ЧЛАН ИЗВРШНОГ ОДБОРА УГВ___________________________________________
адреса и телефон_________________________________________________________
3. ИЗАБРАНИ ЧЛАНОВИ СКУПШТИНЕ УГВ:
-________________________________________________
-________________________________________________
- ________________________________________________
4. ЧЛАН СКУПШТИНЕ САВЕЗА ГУСЛАРА СРБИЈЕ_____________________________
М. П.
Податке доставити секретару УГВ на адресу: 25230 Кула, Лазе Костића 14

Потпис
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УДРУЖЕЊЕ ГУСЛАРА ВОЈВОДИНЕ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 08/2010
Дана: 24.04.2010. године
ЧЛАНИЦАМА УДРУЖЕЊА
ГУСЛАРА ВОЈВОДИНЕ
СВИМА
ПРЕДМЕТ: Изборна скупштина Удружења.
У прилогу акта достављамо Вам записник са изборне скупштине УГВ одржане
24. априла 2010. године у Новој Пазови како би се упознали са одлукама које су донешене на
седници скупштине.
1. Наводимо да је усаглашен статут УГВ са статутом СГС, те је обавеза свих
друштава да усагласе своје статуте са статутом УГВ. Ово налаже СГС по члану 62 статута
СГС да свако друштво усагласи своје статуте и писмено потврде чланство у Савезу гуслара
Србије. Друштва из Војводине довољно је да то чланство потврде Удружењу гуслара
Војводине.
2. Такође вам достављамо образац који треба да попуните и доставите ИО УГВ
ради устројавања ажурне евиденције ко су изабрана лица у органе Удружења и савезе.
3. Достављамо и уписнице – исписнице за гусларе да се попуне и доставе ИО УГВ
ради установљавања и вођења евиденције гуслара. Ове податке тражи и Савез гуслара Србије,
Удружење ће те податке СГС доставити путем спискова. Односи се само на друштва која нису
доставила ове податке.
4. Одлучено је на седници скупштине да друштва доставе списак гуслара који
учествују на фестивалу гуслара Србије у Косовској Митровици ради организације
колективног одласка на фестивал у организацији ИО УГВ. Рок одмах.
Тражене податке доставити на адресу МЕЂО СТРАЈКО 25230 КУЛА Лазе Костића 14.
За све информације на тел. 025/722-326 од 19:00 часова и моб. 063/8750871.
У нади добре сарадње, велики поздрав.

СЕКРЕТАР УГВ
Страјко Међо

