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На основу члана 26. Статута Фото савеза Србије, Скупштина ФСС, одржана дана 15.06.2019. 

године у Крагујевцу, доноси 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ РАДА 
ОРГАНИЗАЦИЈА ФСС 

 

 

 

Члан 1. 

 

У ФСС се вреднују рад, резултати и достигнућа организација ФСС. 

 

По истеку календарске године ФСС проглашава: 

  - добитника Годишње награде за фотографију; 

  - 10 најуспешнијих организација ФСС. 

 

О додељеним наградама у ФСС се води посебна евиденција. 

 

 

 

Члан 2. 

 

За посебан допринос остваривању циљева и задатака ФСС, током календарске године, у ФСС се 

додељује Годишња награда за фотографију. 

 

Добитник може бити организација или лице из састава ФСС или ван њега. 

 

Предлагач може бити група од бар 5 чланова ФСС или орган ФСС. Предлог мора садржати писано 

образложење, а одлуку о добитнику доноси Скупштина ФСС. 

 

Награда се састоји од плакете ФСС и дипломе. 

 

 

 

Члан 3. 

 

На основу члана 1, а у складу са осталим одредбама овог Правилника, организација  ФСС која је 

најуспешнија, проглашава се Клубом године. 

 

Клуб године се награђује дипломом. 

 

Одговарајуће дипломе примиће и преосталих 9 клубова са листе 10 најуспешнијих. 

 

Изглед и садржај диплома одређује Управни одбор ФСС, који додељује одговарајуће трофеје или 

поклоне. 

 

Клубу године из чл. 3 ст. 1 овог Правилника, ФСС финансира организацију конкурса и изложбе, 

у складу са финансијским могућностима ФСС. 

 

Изложбу из претходног става клуб је у обавези да реализује у складу са правилницима ФСС, без 

котизације, у званичном излагачком простору, уз излагање штампаних свих фотографија 

примљених на изложбу, са штампаним каталогом у којем су репродуковане барем све награђене 

фотографије, у складу са правилницима ФСС.  
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Члан 4. 

 

За одређивање листе 10 најуспешнијих организација узимаће се у обзир активности њених 

чланова на колективним изложбама током календарске године за коју се листа саставља, по 

Правилницима ФСС, на следећи начин: 

 

- Учествовање на салону или изложби фотографија под патронатом ФСС или ФИАП, при 

чему се циркуларна изложба рачуна једном, доноси активности клуба 5 бодова; 

 

- Свака примљена фотографија на изложби, различита од других, рачуна се једном и 

доприноси активности клуба 3 бода. 

 

 

Члан 5. 

 

Под појмом ”самостална изложба” овај Правилник подразумева изложбу од најмање 30 

фотографија израђених на папиру (класичне фотографске технике, дигитална штампа, 

„диџиграфија“ итд.) одржану у званичној галерији и обележену каталогом у складу са 

Правилником о изложбама ФСС. 

Члан 6. 

 

Рад организација ФСС се оцењује и листа 10 најуспешнијих саставља, по следећим 

показатељима: 

 

- Укупан број поена свих чланова, освојен у складу са чланом 4 овог Правилника; 

 

- Изложбе које је организација организовала и то: 

 изложба почетника, 4. и 3. ранга       30 поена 

 самостална изложба ФА I ФСС                       100 поена 

 изложба 2. ранга и самостална изложба КМФ ФСС           150 поена 

 изложба 1. ранга  и самостална изложба МФ ФСС  200 поена           

 међународна изложба      350 поена 

међународна изложба под ФИАП патронатом   350 поена 

 републичка изложба омладинске фотографије   500 поена 

 републички куп клубова      700 поена 

 републичка изложба фотографије     1.000 поена 

  

Уколико организовану изложбу не прати штампани већ само дигитални каталог наведени 

број поена се умањује за 50%. 

 

Под појмом ”изложба” овај правилник подразумева сваку категорију која се посебно 

рангира, у складу са Правилником о изложбама ФСС. 

 

Изложба се може вредновати, само ако испуњава све услове из Правилника о изложбама 

ФСС, то јест добије позитивну оцену у завршном извештају делегата ФСС. 

 

Уколико је за једну изложбу било више организација-суорганизатора, или је кружна 

изложба, број поена се дели међу њима на једнаке делове, а ФСС се не рачуна као 

суорганизатор у смислу овог става Правилника. 

 

Уколико фото клуб (организација ФСС) организује клупску или неку другу групну 

изложбу, са истим ауторима и истим фотографијама, на више места, вреднује се само једна 

изложба. 

 

Предавање са пројекцијом дигиталних фотографија или дијапозитива, са позивницом за 

јавност, али без одговарајућег каталога, вреднује се по бодовима за предавање. 
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- Семинари, курсеви и предавања: 

 

- Семинар ФСС уз учешће најмање четири предавача    1.250 поена 

 

- Виши курс фотографије        600 поена 

који је организован за најмање 5 полазника, са више од 60 часова 

наставе уз ангажовање најмање два предавача. Обавезна је изложба 

полазника на крају вишег курса. Ако се изложба не организује, 

број поена се умањује за 10%. 

 

- Почетни курс фотографије за почетнике      300 поена 

који је организован за најмање 6 полазника, са најмање 30 часова 

наставе уз ангажовање најмање једног предавача. Пожељна је 

изложба полазника на крају курса. 

 

- Уводни курс фотографије        100 поена 

који је организован за најмање 7 полазника, са најмање 10 часова 

наставе са једним предавачем. Изложба полазника није неопходна 

 

- Предавање за чланове и јавност       50 поена 

 

Позив за курс мора бити јаван и доступан свима. 

 

Под појмом ”предавања” овај правилник подразумева усмена излагања компетентних лица, о 

стручним естетским и организационим питањима, одржана независно од курсева и семинара, 

а у обзир за вредновање узима се до 20 предавања у току године. 

 

 

- Обука и усавршавање чланова и то, за сваког члана организације који је и члан ФСС, 

који је са успехом завршио: 

 

- Семинар ФСС         45 поена 

- Виши курс фотографије       30 поена 

- Почетни курс фотографије       20 поена 

- Уводни курс фотографије       10 поена 

 

 

- Звања додељена члановима организације који су и чланови ФСС, у току 

календарске године која се бодује: 

 

- Наставник ФСС        300 поена 

- Инструктор ФСС        500 поена 

- ФА 3. реда ФСС        50 поена 

- ФА 2. реда ФСС        100 поена 

- ФА 1. реда ФСС        200 поена 

- КМФ ФСС         500 поена 

- МФ ФСС         1.000 поена 

 

- Резултати организације на Републичкој изложби фотографија: 

 

- 1. место         100 поена 

- 2. место         50 поена 

- 3. место         30 поена 

  

- Остале организационе активности: 

 

- Фото излет за чланове ФСС из више клубова и остале   60 поена по дану 

- Фото такмичење за чланове ФСС из више клубова   80 поена по дану 

- Фото радионица за чланове ФСС из више клубова   100 поена по дану 

- Фестивал фотографије Србије      150 поена по дану 

 



 

Правилник о вредновању рада организација ФСС – Стр. 4 од 5 

- Онлине фотографско такмичење које организује клуб   50 поена 

на званичном вебсајту клуба 

 

 

Међународно присуство фотографа на осталим организационим активностима бодује се са 

додатних 20% поена на основне поене. Активност се бодује датим поенима за минимално 6 

сати активности у континуитету по дану. 

 

Резултати организација на Републичкој изложби фотографија се добијају сабирањем резултата 

свих чланова те организације на Републичкој изложби фотографија, Републичкој изложби 

дигиталних фотографија и Републичкој омладинској изложби фотографије. 

 

Организација ће бити рангирана на листи 10 најуспешнијих организација ФСС на основу збира 

поена освојених по свим критеријумима овог члана Правилника. 

 

Члан 7. 

 

За рангирање организација ФСС резултати се прикупљају на следећи начин: 

 

Сваки излагач организације попуњава потребним подацима и потписује прописани формулар из 

којег се види на којим је изложбама учествовао, колико је поена освојио и по којем основу, 

водећи рачуна да у њега унесе само изложбе отворене закључно са 31. децембром протекле 

године. Изложбе отворене после овог датума преносе се у следећу годину, независно од тога шта 

пише у пропозицијама, или у којој години је требало да буду одржане, ако су традиционалне. 

 

Попуњени формулар доставља матичној организацији најкасније до 1. фебруара текуће године, 

а ова га сравњује са сопственом евиденцијом и уз консултације са излагачем, евентуално 

преправља и допуњава, а у сваком случају усклађује са правилницима ФСС. 

 

На основу тачних података за сваког аутора, управа организације ће попунити посебан формулар 

резултатима своје делатности и заједно са копијама формулара за све излагаче доставиће га 

канцеларији ФСС најкасније до 15. фебруара текуће године. 

 

Члан 8. 

 

Изглед и садржај и начин употребе свих формулара из члана 7 овог Правилника, прописује 

Управни одбор ФСС, а заинтересовани га набављају у канцеларији ФСС или на сајту ФСС 

(www.fotoss.org). Формуларе је могуће слати и електронском поштом (интернетом). 

 

Члан 9. 

 

Уколико утврде да њихове матичне организације нису поштовале Правилником прописану 

процедуру и рокове, излагачи  су овлашћени да сами доставе формуларе са својим резултатима, 

непосредно канцеларији ФСС, уз писано образложење, до 15. фебруара текуће године. 

Формуларе је могуће слати и електронском поштом (интернетом). 

 

Члан 10. 

 

Управни одбор ФСС ће сравнити податке са својом евиденцијом, проверити усклађеност 

приспелих података са правилницима ФСС и на основу тачних података, саставити листу свих 

организација, са збиром поена сваке организације најкасније до 1. марта текуће године, а 

оригиналне формуларе за најмање 10 најуспешнијих организација ће обавезно чувати и дати на 

увид сваком члану ФСС на његов захтев. 

 

Управни одбор ФСС ће обрадити искључиво потпуне, уредне и у оквиру прописаног рока 

приспеле податке, на основу њих саставити листу најуспешнијих организација, и приложити их 

материјалу за прво наредно заседање скупштине. 

 

Истеком овог рока све листе ће се сматрати коначно закљученим и никакве преправке и допуне 

нису дозвољене. 

 

http://www.fotoss.org/
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Члан 11. 

 

Резултате рада организација ФСС у протеклој календарској години проглашава Управни одбор 

ФСС 1. марта текуће године. 

 

Члан 12. 

 

Тумачење одредби овог Правилника даје Управни одбор ФСС. 

 

 

Члан 13. 

 

Измене и допуне овог Правилника доноси Скупштина ФСС. 

 

 

Члан 14. 

 

Правилник ступа на снагу 01.01.2020. и примењиваће се од тог дана. 

 

 

 

Скупштина ФСС 

 

 

________________________ 


