
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Добили смо следеће планове од наших клубова, радионица, удружења које наводимо као 
подсетник за фотографске сусрете у 2023. години: 
 
 
 
МАРТ 2023. ГОДИНЕ 
 
21.03.2023. 
ПРИЧА О ФОТОГРАФИЈИ, (Kарановић, Kелић, Пештерац, Савовић), у оквиру програма 
Расадник (Kултурни центар Чачак - бивши Дом културе).  
 
АПРИЛ 2023. ГОДИНЕ 
 
23.04.2023. 
Традиционални фото-сафари ИВАНОВО У ФОКУСУ. 
 
29.04.2023. 
13.00 часова - 21. ДАНИ ФОТОГРАФИЈЕ У СРБИЈИ - ЧАЧАK 2023, Kултурни центар Чачак 
(бивши Дом културе). 
 

• Овогодишњи	дани	су	у	потпуности	посвећени	аутору	Фото	кино	клуба	у	Чачку	-	Војиславу	Воју	
Пештерцу	са	великом	ретроспективном	изложбом	"МЕРАK	МИ	ЈЕ...НА	KАЛДРМИ",	а	која	ће	бити	
реализована	у	оквиру	званичног	програма	"ЧАЧАK	ПРЕСТОНИЦА	KУЛТУРЕ	У	СРБИЈИ	-	ЧАЧАНСKА	
РОДНА	2023."	

• Такође	Фото	кино	клуб	ЧАЧАK	ће	и	ове	године	у	сарадњи	са	Фото	савезом	Србије	организовати	и	
изложбу	фотографија	ПОРОДИЦА-ПОРОДИЧНИ	ПОРТРЕТ	2023.(Патронат	ФСС	2023/---).		

• ГРАДАЦ	-	Интернационална	фото	група		из	Чачка,	планира	велики	пројекат	са	иозложбом	
"ИСТИНИТЕ	ПРИЧЕ	-	ФАБРИKА	ХАРТИЈЕ	У	ЧАЧKУ"	који	је	такође	у	програму	манифестације	
"ПРЕСТОНИЦА	23"	који	би	био	релизован	на	отвореном	простору	у	оквиру	Трга	устанка	у	Чачку	на	
грандиозној	кулиси	Фабрике	хартије.	

 



МАЈ 2023. ГОДИНЕ 
 
14.05.2023. 
Фото сафари "Гружа-Борач-Kнић", организатор ФК „Објектив” Крагујевац. 
Kнић, Гружа, топоница, Борач 
Фото сафари, дружење, ручак 
 
27. и 28.05.2023. 
ФКВК "Рада Крстић”, Сомбор: 
Назив дешавања:  „ФОТО САФАРИ ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ“ 
Место где се одржава: Бачки Моноштор - Сомбор 
Субота 27. 05. 2023. 
10 до 11 ч. - Окупљање и пријава , уплата котизације за учеснике испред дома МЗ Бачки 
Моноштор. 
11 до 12 ч. - Поздравни говор предсеника фото клуба и отварање годисње изложбе чланова фото 
клуба и изложбе фотографија ЗБО. 
12 до 13 ч. - Отварање изложбе фотографија посвећеног природи Горњег подунавља уз пригодно 
предавање. 
13 до 14 ч. - Заједнички ручак у Дому МЗ Бацки Моностор (Паприкаш од дивљачи из казана) - уз 
котизацију. 
14 до 19 . - Одлазак на локацију Дондо уз фотографисање и вожњу чамцем( превоз сопственим 
возилима.) 
19 ч. - Повратак у село и распоред учесника по предвидјеним локалитетима за преноћисте (за оне 
учеснике који сами финансирају преноћиште.) 
  
Недеља 28. 05. 2023 г. 
9 до 10 ч. - Скуп испред дома и полазак на локацију Карапанџа (превоз сопственим возилима). 
10 до 13 ч. -  Шетња кроз шуму на разне локације за фотографисање, возња катамараном. 
13 до 14 ч. Опроштајни ручак на локалитету Карапанџа или Еколошка радионица. 
  
Ограничен број смештаја за 50 гостију у Бачком Моноштору, а у Сомбору неограничен. 
Могуће су мале корекције програма. 
 
ЈУНИ 2023. ГОДИНЕ 
 
11.6.2023. 
- Фото-сафари „Јаша Томић 2023“ 
- Јаша Томић 
- План је да сваке године уведемо нешто ново, од локације до неких дешавања које ће 
занимати фотографе. За ову годину планирамо 15 нових модела који никада нису учествовали на 
сафарију и то са новим костимима. .  
- И ове године ће фото – сафари трајати само један дан, а свакако можемо обезбедити 
хотелски смештај ако за то буде било потребе.   
 
 
 



23.06.2023. 
19. 00  часова - Изложба фотографија аутора из ФК „Београд” - Културни центар Чачак. 
21.00 час - Изложба фотографија Томислава Петернека - Галерија „Рисим”. 
 
24.06.2023. 
20.00 часова -  Годишња изложба фотографија ФГ „Формат” (ГИФ 2023) - Народни музеј 
Чачка. 
 
29.06.2023. 
Изложба фотографија Миленка Савовића, од 29. 06. до 27. 07. 2023. УГ “Надежда Петровић”, 
Чачак.  
 
АВГУСТ 2023. ГОДИНЕ 
 
Фото радионица „Форматирање 2023”, организатор ФГ „Формат”, Чачак.   
(реализација програма радионице почетак августа, изложба полазника крај августа, почетак 
септембра). 
 
СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ 
 
03.09.2023. 
Организатор: Фото клуб ШИМАНОВЦИ 
1. Фото сафари ШИМАНОВЦИ 2023. 
2. Шимановци 
3. Једнодневно фотографисање са моделима у екстеријеру 
4. Увек прва недеља у септембру (ове године је то 03. септембар) 
 
08. - 10. 09.2023. 
ФЕСТИВАЛ ФОТОГРАФИЈЕ СРБИЈЕ, Нови Сад 
Организатори: ФОТО САВЕЗ СРБИЈЕ и Фото комуна 24 КАДАР, Нови Сад 
 
Прва половина септембра 2023. године 
ФГ „Формат” Чачак и Планинарско друштво „Каблар”, организују „Фестивал планинског 
филма” (кратке форме).  
 
Друга половина септембра 2023. године 
Изложба фотографија "Kнић и Гружа кроз објектив" Kнић, организатор ФК „Објектив” 
Крагујевац. 
 
ОКТОБАР 2023. ГОДИНЕ 
 
1. - 13.10. 2023. 
3. Изложба фотографија са темом ЛЕПОТА СТАРЕЊА, поводом 1. октобра Светског дана 
старијих особа, Установа културе ПАРОБРОД, Београд. 
Организатори: Фото савез Србије и УГ AMITY - СНАГА ПРИЈАТЕЉСТВА, Београд. 
 



4. - 8.10. 2023. 
Фото клуб Лесковац, Лесковац: 
Назив дешавања:  „13. Самит фотографа Екс - Југославије“ 
Место где се одржава: Лесковац, Србија 
Самит фотографа у 13. издању тежи да омогући боље услове за стварање подстицајног 
окружења за развој фотографије као визуелне уметности на простору Балкана кроз сарадњу, 
едукацију, иновације и промоцију рада фотографа и фото организација.  
  - Изложба фотографија Синише Скендерије, АУФБИХ,  хол Лесковачког културног  
 центра као део свечаног отварања 13. Самита фотографа у Лесковцу; 
 - Међународна изложба фотографија у великој галерији Лесковачког културног центра 
 и представљаће пресек најбољих фотографија аутора региона и осликаваће визуелно 
 стваралаштво простора који Самит фотографа обухвата; 
 - Разговори историчара уметности о фотографији – представљаће програм регионалног 
 окупљања истакнутих историчара уметности из региона који ће учесницима – уметничким 
 фотографима и са публиком разговарати о фотографији и њеном значају; 
 - Презентације интересантних пројеката и програма фото организација и установа 
 културе из региона кроз тематске презентације и поделу каталога; 
 - Састанак организатора фотографских фестивала из региона имаће за циљ да на једном 
 месту окупи представнике и организаторе фотографиских фестивала на једном месту и 
 покрене дијалог о повезивању и размени програма, као и начинима подршке фотографским 
 ствараоцима и промоцији фотографије у целини.  
 - Теренска снимања у околини Лесковца и југа Србије - Кроз фотографије снимљене на 
 теренском снимању, учесници Самита ће широм региона представљати културно наслеђе 
 Србије.  
 - Доделе награде „Томин шешир“ која се од 2015. године додељује фотографу који је у 
 периоду између два Самита забележио изузетне фотографске резултате и показао значајно 
 ангажовање на пољу развоја сарадње фото организација. Награда носи назив по доајену 
 југословенске фотографије Томиславу Петернеку. 
  
Прва половина октобра 2023. године 
Изложба фотографија „Човек и планина” - Културни центар Чачак, организатор ФГ „Формат” 
Чачак. 
 
НОВЕМБАР 2023. ГОДИНЕ 
 
11.11.2023. 
Друшто БЕОФОТО, Беочин 
У 2023. години планирамо организацију 18. Међународне изложбе фотографија  
"Православље на интернету". У плану је да се отварање изложбе одржи у суботу, 11. новембра 
2023. године са почетком у 19,00 часова. Уз свечано отварање изложбе том приликом ће бити 
уручена признања награђеним ауторима. Досадашње пракса је показала да аутори (било 
награђени или они којима су фотографије прошле жирирање) који планирају долазак на 
отварање изложбе да тога дана резервишу за посете манастирима Фрушке горе. Долазак аутора 
на изложбу најчешће се своди на тај дан, али уколико постоји интересовање да се остане дуже, у 
том случају као домаћини предлажемо расположиве смештајне капацитете - регистрована сеоска 
домаћинства и хотел Цептор на Андревљу.  



ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ 
 
Средином децембра 2023. године 
5. РЕПУБЛИЧКИ КУП КЛУБОВА ФСС 
Организатори Фото савез Србије и Центар за културу Ковин. 
 
Друга половина децембра 2023. године 
Изложба „Млади у фотографији ’23.”, (категорија А - млади до 16 год., кат. Б - млади до 21 год.), 
организатор ФГ „Формат” Чачак. 


