На основу члана 26. Статута Фото савеза Србије, Скупштина ФСС, одржана дана 27.06.2015.
године у Чачку, доноси

ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ ЗВАЊА
У ФОТО САВЕЗУ СРБИЈЕ
Члан 1.
Звања у ФСС су:
- Излагачка звања
- Уметничка звања
- Наставничка звања
Члан 2.
Излагачка звања су:
- Фотоаматер III реда ФСС
- Фотоаматер II реда ФСС
- Фотоаматер I реда ФСС

(скраћеница ФА III ФСС)
(скраћеница ФА II ФСС)
(скраћеница ФА I ФСС)
Члан 3.

Уметничка звања су:
- Кандидат-мајстор фотографије ФСС
- Мајстор фотографије ФСС

(КМФ ФСС)
(МФ ФСС)

Члан 4.
Наставничка звања су:
- Наставник ФСС
- Инструктор ФСС

ИЗЛАГАЧКА ЗВАЊА
Члан 5.
Излагачка звања ФА III и II ФСС додељује Управни одбор ФСС , или организација која је члан
ФСС.
Излагачко звање ФА I ФСС додељује Скупштина ФСС.
Члан 6.
Звање ФА III ФСС може се доделити аутору који је освојио на изложбама најмање 30 поена.
Звање ФА II ФСС може се доделити аутору који је освојио на изложбама најмање 150 поена.
Члан 7.
Звање ФА I ФСС се додељује, на лични захтев кандидата, Скупштина ФСС, пошто испуни
Правилником предвиђене услове и добије позитивно мишљење (најмање 3 од 5 позитивних
оцена) Уметничког савета ФСС.
Услови:
- Континуирано чланство у ФСС од најмање 2 (две) године;
- Најмање 2 (два) учешћа са примљеним радовима на Републичкој изложби
фотографија;
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-

Најмање 3 (три) награде или похвале на изложбама I, Републичког и међународног
ранга;
Најмање 500 (петстотина) поена освојених учествовањем на изложбама;
Добије позитивно мишљење комисије Уметничког савета ФСС о колекцији од 10
(десет) фотографија поднетој уз захтев за доделу звања. За звање ФА I позитивну
оцену мора дати најмање 3 (три) од укупно 5 (пет) чланова комисије кој у чине
чланови Уметничког савета.

УМЕТНИЧКА ЗВАЊА
Члан 8.
Уметничка звања КМФ ФСС и МФ ФСС додељује Скупштина ФСС.
Члан 9.
Звање КМФ ФСС се додељује, на лични захтев кандидата, Скупштина ФСС, пошто испуни
Правилником предвиђене услове и добије позитивно мишљење (најмање 4 од 5 позитивних
оцена) Уметничког савета ФСС.
Услови:
- Звање ФА I ФСС;
- Континуирано чланство у ФСС од најмање 3 (три) године;
- Најмање 3 (три) учешћа са примљеним радовима на Републичкој изложби
фотографија;
- Најмање 7 (седам) награде или похвале на изложбама I, Републичког и
међународног ранга од којих најмање 1 (једна) награда или похвала на Републичкој
изложби;
- Најмање 1 (једну) самосталну изложбу у званичној галерији од 30 (тридесет) или
више радова изведених на папиру;
- Најмање 1.500 (хиљадупетстотина) поена освојених учествовањем на изложбама;
- Добије позитивно мишљење комисије Уметничког савета ФСС о колекцији од 30
(тридесет) фотографија, поднетој уз захтев за доделу звања. За звање КМФ ФСС
позитивну оцену мора дати најмање 4 (четири) од укупно 5 (пет) чланова комисије
коју чине чланови Уметничког савета.
Члан 10.
Звање МФ ФСС се додељује, на лични захтев кандидата, Скупштина ФСС, пошто испуни
Правилником предвиђене услове и добије позитивно мишљење (најмање 4 од 5 позитивних
оцена) Уметничког савета ФСС.
Услови:
- Звање КМФ ФСС најмање 2 (две) године;
- Континуирано чланство у ФСС од најмање 5 (пет) године;
- Најмање 4 (четири) учешћа са примљеним радовима на Републичкој изложби
фотографија;
- Најмање 10 (десет) награде или похвале на изложбама I, Републичког и
међународног ранга од којих најмање 2 (две) награда или похвала на Републичкој
изложби;
- Најмање 2 (две) различите самосталне изложбе у званичној галерији од 30
(тридесет) или више радова изведених на папиру. Ако је самостална изложба
сачињена од истих радовима постављана више пута, може се вредновати само
једном;
- Најмање 2.500 (двехиљадепетстотина) поена освојених учествовањем на
изложбама;
- Добије позитивно мишљење комисије Уметничког савета ФСС о колекцији од 50
(педесет) фотографија, поднетој уз захтев за доделу звања. За звање МФ ФСС
позитивну оцену мора дати најмање 4 (четири) од укупно 5 (пет) чланова комисије
коју чине чланови Уметничког савета.
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Члан 11.
Колекција фотографија уз захтев за доделу звања, може бити сачињена од од црно-белих
фотографија, фотографија у боји или од њихове комбинације и било би пожељно да
репрезентује целокупно стваралаштво кандидата.
Кандидат је дужан да уз колекцију приложи и компакт диск, који садржи све приложене
радове, у минималној резолуцији од 3.000 тачака по дужој страници са 300 тачака по инчу , а
који остаје у трајном власништву ФСС.
Појам фотографије, који се користи у оквиру овог Правилника, дефинисан је у прва три става
члана 4. Правилника о изложбама у ФСС.
Формат фотографија је од 30 х 40 до 32,9 х 48,3 цм (А3+) као и формати изведени из истих.
Фотографије не могу бити каширане, урамљене или имати посебан паспарту .
Члан 12.
Након испуњавања услова из чланова 7, 9. и 10. овог Правилника, аутор је дужан да поднесе
захтев за доделу звања ФСС.
Уз захтев је дужан да приложи: потпуну документацију, која садржи доказе о испуњавању
услова предвиђених Правилником у 2 примерка.
ФСС је дужан да у року од 10 (десет) дана провери потпуност достављене документације као и
њену тачност и након тога да позове кандидате да поднесу одговарајућу колекцију
фотографија, доказ о уплати предвиђене надокнаде, а за звања КМФ ФСС и МФ ФСС и попуњен
прописани упитник за картотеку ФСС.
Члан 13.
Захтеви, радови и документиција за излагачка звања ФА ФСС и уметничка звања ФСС подносе
се Управном одбору ФСС, у складу са процедуром из члана 12. Правилника , до рока који је
прописао УО ФСС, а најкасније 30 дана пре заказане редовне Скупштине ФСС за текућу
годину.
Уметнички савет ФСС допуњава ове захтеве предлогом за доделу звања, односно одбијање
захтева, најкасније 15 дана пре заказане Скупштине ФСС , а Управни одбор ФСС је обавезан да
обавести ауторе о резултатима оцене колекција и врати радове поднете уз захтеве за звања,
најкасније 10 дана по завршетку рада Уметничког савета.
У оцењивању колекција за звање ФА I ФСС, КМФ и МФ ФСС могу учествовати иск ључиво
носиоци звања МФ ФСС.
Одлуку о додели звања Управни одбор доставља Скупштини ради свечаног уручења диплома
за добијена звања.
Члан 14.
Број поена за стицање излагачких и уметничких звања одређује се на следећи начин:
Ранг изложбе

1. награда
2. награда
3. награда
Похвала
Примљен рад
Плава значка

4.
ранг

3.
ранг

2.
ранг

1.
ранг

РЕП
ранг

ИНТ
ранг

ФИАП
ранг

Колекција
ФСС

10
6
4
2
1
-

18
10
6
4
2
-

22
14
8
5
3
-

26
18
10
7
4
-

40
30
20
12
8
-

30
22
14
10
5
-

40
30
20
12
8
40

8
-

(најбољи аутор изложбе)
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Коначан број поена (КБП) добија се множењем броја поена (БП) из табеле и коефицијената
А и Б:
КБП = БП х А х Б (у случају да је КБП децимални број, КБП се заокружује на нижи цео број)
Коефицијент А може имати следеће вредности:
А=1
Уколико по пропозицијама изложбе аутори конкуришу достављањем фотографија израђених на
папиру (класичне фотографске технике, дигитална штампа, „диџиграфија“ итд.) и које прати
одговарајући штампани каталог који организатор доставља свим учесницима изложбе.
А = 0,5
Уколико по пропозицијама изложбе аутори конкуришу тако што организатору достављају
дигиталне датотеке (фајлове).
Коефицијент Б може имати следеће вредности:
Б=1
Уколико организатор изложбе израђује штампани каталог у складу са Правилником о
изложбама и доставља га свим учесницима изложбе.
Б = 0,8
Уколико организатор изложбе не израђује штампани каталог већ учесницима изложбе
доставља каталог или извештај у дигиталном облику.
Поени према табели могу се стећи искључиво на и зложбама у земљи и иностранству, које се
могу рангирати у складу са Правилником о изложбама ФСС.
Ауторима се поени признају за највише 6 изложених фотографија на колективној изложби и
уврштених у колекције ФСС, а поени за награде и похвале сабирају се са бројем освојених
поена за изложене фотографије.
Учесницима изложбе 10 најуспешнијих излагача ФСС у претходној години, признају се поени
за највише 6 изложених фотографија, у рангу Републичке изложбе.
Чланови жирија, односно селектор изложбе, за изложене радове, сагласно Правилнику о
изложбама ФСС, стичу поене како је предви ђено за примљене фотографије, с тим што број
фотографија за које добијају бодове не може бити већи од 4.
Учешће на фото конкурсима разних часописа се не бодује.
Сви остали радови изложени ван конкуренције, по било којем основу, као и учешће на
изложбама организованим мимо овог правилника, не бодују се.

НАСТАВНИЧКА ЗВАЊА
Члан 15.
Наставничка звања у ФСС се додељују у циљу унапређења образовања и стручног
усавршавања чланства, побољшања квалитета наставе и одавања признања члановима који се
овом активношћу баве.
Члан 16.
Наставничка звање у ФСС додељује Управни одбор ФСС.
Звања се додељују на лични захтев.
Члан 17.
Звање Наставник ФСС може бити додељено члану који је успешно радио као помоћник
наставника на 2 курса, изводећи поједине делове практичне и теоретске наставе и потом
самостално водио један курс или семинар.
Кандидату за звање Наставник ФСС, који је радио на 2 курса као помоћник, може се поверити
самостално извођење наставе ако добије позитивно мишљење наставника коме је помагао.
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Ово звање може бити додељено и носиоцу излагачког звања Ф1 ФСС или носиоцу уметничког
звања, под условом да је самостално водио један курс, односно семинар.
Члан 18.
Захтев за доделу звања Наставник ФСС, заинтересовани члан подноси Управном одбору ФСС уз
доказе да је испунио услове предвиђене овим Правилником.
Члан 19.
Звање Инструктор ФСС може бити додељено члану који је са успехом завршио одговарајући
семинар ФСС, по наставном плану и програму које доноси ФСС.
Члан 20.
Носиоцима свих звања у ФСС додељује се диплома о звању, а носиоцима звања КМФ ФСС и МФ
ФСС и одговарајућа значка.
Изглед и садржај ових обележја одре ђује Управни одбор ФСС.
Дипломе носиоцима нижих звања уручује орган који их је доделио, а дипломе и значке
Мајсторима, односно Кандидатима мајстора ФСС и почасним члановима ФСС свечано се
уручују, приликом отварања републичких изложби или заседања Скупштине ФСС.
Члан 21.
Сва звања додељена у ФСС уписују се носиоцима у чланску карту ФСС.
Члан 22.
О додељеним звањима у оквиру ФСС води се јединствена евиденција.
Члан 23.
Тумачење одредаба овог правилника даје Управни одбор ФСС.
Члан 24.
Измене и допуне овог правилника доноси Скупштина ФСС
Члан 25.
Правилник ступа на снагу и примењиваће се даном доношења, када престају да важе раније
донети правилници који регулишу ову материју.

Скупштина ФСС
________________________
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