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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  
ЧЛАНОВА ФСС 

 

Члан 1. 

 

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

 

По истеку календарске године ФСС проглашава: 

- добитника Годишње награде за фотографију; 

- 10 најуспешнијих излагача ФСС; 

- 10 најуспешнијих излагача ФСС који нису држављани Србије. 

 

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,  члан ФСС који је 

најуспешнији излагач, проглашава се Излагачем године. 

 

Излагач године награђују се дипломом. 

 

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

 

Изглед и садржај диплома одређује Управни одбор ФСС, који може доделити и одговарајуће 

трофеје, односно пригодне поклоне, а Излагачу године ФСС организује за награду самосталну 

изложбу у оквиру програма Фестивала фотографије Србије. 

 

Изложбу из претходног става излагач године реализује са максимално 30 фотографија које је 

опремио за јавно приказивање у простору који је обезбедио ФСС са организатором Фестивала 

фотографије Србије. У заједничком каталогу Фестивала ће бити представљена самостална 

изложба излагача године. 

Члан 4. 

 

За одређивање листе 10 најуспешнијих узимаће се у обзир укупан број поена освојених на 

колективним и самосталним изложбама током календарске године за коју се листа саставља, по 

Правилницима ФСС. 

 

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. 
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Самосталне изложбе фотографија за носиоце звања Ф1 ФСС и виших бодују се на следећи начин: 

 

 - самостална изложба ФА I ФСС             100 поена 

 - самостална изложба КМФ ФСС   150 поена 

 - самостална изложба МФ ФСС   200 поена 

По овом мерилу бодују се до 3 изложбе, које је аутор приредио у току године. 

 

Ако се самостална изложба са истим радовима поставља више пута, може се вредновати само 

једном. 

 

Члан 6. 

  

За рангирање чланова ФСС резултати се прикупљају на следећи начин: 

 

Сваки излагач 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 члан ФСС доставља Управном одбору ФСС најкасније до 15. фебруара 

текуће године.  

Члан 7. 

  

Изглед и садржај и начин употребе свих формулара из претходног члана 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 8. 

 

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

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

излагача, са збиром поена за сваког излагача најкасније до 1. марта текуће године, а оригиналне 

формуларе за најмање 10 најуспешнијих излагача 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 излагача, 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. 

 

Члан 9. 

 

Резултате рада чланова ФСС у протеклој календарској години проглашава Управни одбор ФСС 1. 

марта текуће године, а листа 10 најуспешнијих излагача важи, као критеријум за одређивање 

ранга, за све изложбе отворене од дана проглашавања, то јест 1. марта текуће године до 1. марта 

наредне године, независно од рокова предвиђених пропозицијама. 

 

 

Посебна награда: 

 

Члан 10. 

 

За изузетан дугогодишњи допринос афирмацији и развоју фотографске уметности и постигнуте 

резултате, ФСС може доделити посебну награду која носи назив Награда за животно дело. 

 

Члан 11. 

 

Награду за животно дело додељује Скупштина ФСС на предлог органа ФСС или групе од најмање 

10 чланова ФСС. 

http://www.fotoss.org/
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Члан 12. 

 

Врсту и садржину награде одређује Управни одбор ФСС. 
 
 

Члан 13. 

 

Тумачење одредби овог Правилника даје Управни одбор ФСС. 

 

Члан 14. 

 

Измене и допуне овог Правилника доноси Скупштина ФСС. 

 

Члан 15. 

 

Правилник ступа на снагу и примењиваће се од 01.01.2020. 

 

 

Скупштина ФСС 

 

________________________ 


