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КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЗВАЊА У ФСС 
 

На основу Правилника о додели звања у Фото савезу Србије, обавештавају се сви чланови 
ФСС да ће се захтеви за доделу звања ФА1 ФСС, КМФ ФСС и МФ ФСС примати до 15. априла 

2021. године. 
 

До тог рока потребно је поднети сву документацију, осим фотографија и уплате таксе. Након 
провере испуњености услова за стицање звања од канцеларије ФСС, аутори који испуњавају 
формалне услове биће обавештени да до 30. априла 2021. уплате накнаду и доставе 

фотографије у папирном и дигиталном облику. 
 

Кандидат је дужан да, уз захтев, достави документацију која садржи доказе о испуњавању 
услова предвиђених Правилником о додели звања у ФСС, и то: 
 

За стицање звања Фотоаматер првог реда ФСС 
 

до 15. априла: 
- попуњен образац ЗФА1 на основу услова из Члана 7. Правилника о додели звања, 
- списак изложби са назначеним називима изложених радова; 

до 30. априла: 
- колекцију од 10 фотографија (према Члану 11. Правилника о додели звања),  

- уплату на рачун ФСС број 205-63212-87 таксе у износу од 1.550,00 динара. 
 
За стицање звања Кандидат-мајстор фотографије ФСС 

 
до 15. априла: 

- попуњен образац ЗКМФ на основу услова из Члана 9. Правилника о додели звања, 
- списак изложби са назначеним називима изложених радова, 
- каталог са једне самосталне изложбе; 

до 30. априла: 
- колекцију од 30 фотографија (према Члану 11. Правилника о додели звања), 

- уплату на рачун ФСС број 205-63212-87 таксе у износу од 4.000,00 динара. 
 
За стицање звања Мајстор фотографије ФСС 

 
до 15. априла: 

- попуњен образац ЗМФ на основу услова из Члана 10. Правилника о додели звања, 
- списак изложби са назначеним називима изложених радова, 
- каталоге са две самосталне изложбе; 

до 30. априла: 
- колекцију од 50 фотографија (према Члану 11. Правилника о додели звања), 

- уплату на рачун ФСС број 205-63212-87 таксе у износу од 5.000,00 динара. 
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ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ: 
 

Према Члану 11. Правилника о додели звања формат фотографија је прецизно дефинисан и 
може бити од 30х40 цм до 32,9х48,3 цм (А3+) као и формати изведени из истих. 
 

Фотографије не могу бити каширане, урамљене нити имати посебан паспарту. 
 

Кандидат је дужан да, уз папирну колекцију, приложи и радове у дигиталној форми, у 
минималној резолуцији од 3.000 тачака по дужој страници са 300 тачака по инчу, а који 
остаје у трајном власништву ФСС. Дигитални радови се могу приложити на компакт диску 

или се могу благовремено послати преко интернет сервиса wetransfer.com на email: 
fsszvanja@fotoss.org. 

 
Захтеви са непотпуном документацијом, или захтеви који буду поднети после предвиђеног 
рока, неће се узимати у разматрање. 

 
Ако кандидат не уплати у одговарајућем року предвиђени износ таксе, у изузетном случају 

УО може прихватити закаснелу уплату увећану за 50 %. 
 
Захтев за звање и пратећу документацију кандидати треба да пошаљу на email: 

fsszvanja@fotoss.org. 
 

Фотографије је могуће доставити на два начина: 
 

- лично, у договору са секретаром, на адресу Фото савеза Србије, Тимочка 18, Београд; 

 
- или поштом на адресу: 

 
АБ Софт (за Фото савез Србије) 
Господара Вучића 21 

11000 Београд 
 

 

 

mailto:fsszvanja@fotoss.org
mailto:fsszvanja@fotoss.org

