
ФЕСТИВАЛ ФОТОГРАФИЈЕ СРБИЈЕ - АЛЕКСИНАЦ 2021

која ће се одржати у оквиру ФЕСТИВАЛА ФОТОГРАФИЈЕ СРБИЈЕ у Алексинцу од 17. до 19. септембра 2021. године

П РОПОЗИЦИ Ј Е
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1. Организатори изложбе су: Фото савез Србије 
и Фото клуб „Алексинац” из Алексинца.

2. Тема изложбе је СЛОБОДНА, са фотографијама које су 
настале у последње 4 (четири) године. Сваки аутор 
може конкурисати у две категорије:

А) За појединачну фотографију 
Б) За серију фотографија

3. Аутор на конкурс у категорији под ‘А’ може послати 
до 4 (четири) рада, а на конкурс у категорији под ‘Б’ 
обавезно је да аутор пошаље 4 (четири) рада. Жири ће 
серију фотографија посматрати као један рад, а може 
бити примљена само комплетна серија. 

4. Право учешћа на изложби имају сви грађани Републике 
Србије, као и страни држављани, чланови Савеза, који 
у Србији бораве дуже од једне године.

5. Котизација: 
- чланови Фото савеза Србије не плаћају 
- остали учесници плаћају износ од 1.750 динара.

Котизација се може уплатити на жиро рачун: 
205-63212-87 или лично у канцеларији Савеза - 
Тимочка 18/I, Београд.  

6. За жирирање се примају формати фотографија је од 
30 х 40 до 32,9 х 48,3 цм (А3+) као и формати изведени 
из истих (укључујући и паспарту).
Дозвољена дебљина опремљене фотографије је до 1 mm.
Важно: Сви аутори, уз фотографије на папиру морају 
доставити и дигитални запис истих на електронску 
адресу: republicka@fotoss.org или на CD-у уз фотографије 
на папиру, у JPEG (Quality 10-12) формату и резолуцији 
300 dpi, са дужом страном од 2.000 пиксела.

7. Фотографије на папиру морају бити, на полеђини, 
прописно обележене:

- име аутора 
- назив рада на српском језику 
- година настанка.

8. Радовe са попуњеном пријавом слати поштом или 
доставити лично на адресу:

„AB Soft”, Господара Вучића 21, 11000 Београд
или доставити лично у канцеларију Савеза: 

Тимочка 18/I, Београд
или доставити лично у канцеларију Савеза: Тимочка 
18/I, Београд.

9. Фотографије морају бити упаковане у пљоснатим 
пакетима (не у тубусима).

10. Радови приспели са непотпуним подацима, без пријаве 
и без послатих фотографија у дигиталном формату неће 
бити жирирани. Не жирирани радови ће се вратити 
ауторима о њиховом трошку. 

11. На изложбу се неће примати радови који су већ излагани 
на претходним Републичким изложбама фотографије.

12. Републичке изложбе жирира Уметнички савет ФСС или 
жири који је Савет саставио. 

13. Жири ће доделити награде у обе категорије, и то:

       А) за појединачну фотографију:
              1 прва, 2 друге, 3 треће и 2 похвале;

       Б) за серију фотографија:
              1 прва, 1 друга, 1 трећа и 3 похвале.

14. Организатори су одговорани за чување радова од 
момента пријема до предаје радова на пошту прили-
ком враћања ауторима. Организатори не могу сносити 
одговорност за штете настале приликом транспорта.

15. Аутори се одричу права на надокнаду за медијско 
коришћење фотографија у циљу информисања јавно-
сти о изложби, репродуковању у каталогу и осталим 
материјалима везаним за Републичку изложбу.

Предајом или слањем пријаве и радова на изложбу, 
сматраће се да аутор у свему прихвата одредбе 
ових Пропозиција.

16. Календар изложбе:
▶ Рок за пријем фотографија  . . до 30. априла 2021. год.
▶ Објава резултата на сајту ФСС . . . 5 дана по жирирању
▶ Отварање изложбе . . . . . . . . . . 17. септембра 2021. 
    у оквиру Фестивала фотографије Србије 
    у Алексинцу 
▶ Враћање радова и достава каталога 
   до 1. децембра 2021. године.

Додатне информације:

Мирослав Предојевић, секретар ФСС
Телефон: 011 283 5 358 и 064/11-32-381
Електронска пошта: republicka@fotoss.org


