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На основу члана 26. Статута Фото савеза Србије, Скупштина ФСС, одржана дана 09.06.2018. 

године у Сомбору, доноси 

 

ПРАВИЛНИК О ПОКРОВИТЕЉСТВУ ФСС 
НАД ИЗЛОЖБАМА ФОТОГРАФИЈЕ 

Члан 1 

 

Покровитељство ФСС је посебно признање за планирану изложбу фотографија групе аутора, 

које ФСС унапред додељује. 

 

Члан 2 

 

Покровитељство се додељује изложбама са конкурсом које се жирирају и спроводе у складу 

са Правилником о изложбама ФСС. 

 

Од овога се изузимају самосталне изложбе и клупске изложбе. 

 

Самосталне изложбе не могу бити под покровитељством а клубови или друге организације у 

саставу ФСС-а могу затражити највише до једног покровитељства годишње за клупску 

изложбу. 

 

Уколико клупској изложби у складу са овим правилником УО ФСС додели покровитељство та 

се изложба рангира у складу са чланом 23 Правилника о изложбама ФСС-а. 

 

Члан 3 

 

Организација којој ФСС додели покровитељство за изложбу фотографија, дужна је да изложбу 

савесно спроведе, уз поштовање Правилника о изложбама ФСС и уз максимално поштовање 

интереса ФСС. 

Члан 4 

 

Покровитељство ФСС се додељује на захтев организатора изложбе фотографија. 

 

Захтев за доделу покровитељства благовремено се доставља Управном одбору ФСС пре слања 

званичних пропозиција. 

 

Уз захтев за доделу покровитељства организатор изложбе је дужан доставити потпун текст 

пропозиција, обавезно на српском језику, а по потреби са преводом на друге језике. 

 

Члан 5 

 

Покровитељство ФСС додељује Управни одбор ФСС. 

 

Управни одбор ФСС покровитељство може доделити само организацији која је члан ФСС, а 

изузетно УО ФСС може донети одлуку да покровитељство додели и организатору изложбе који 

није члан ФСС, уколико оцени да организатор има могућности да изложбу тј.конкурс спроведе 

у складу са правилницима ФСС и да је организација те изложбе од значаја за унапређење 

фотографске културе у складу са циљевима ФСС. 

 

У случају доделе покровитељства исто мора бити достављено организатору изложбе најкасније 

10 дана по добијању захтева за доделу покровитељства. 

 

Одбијање захтева за доделу покровитељства мора се подносиоцу образложити најкасније 10 

дана по добијању захтева за доделу покровитељства. 
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Члан 6 

 

Покровитељство се издаје у виду потврде о покровитељству. 

 

Свака издата потврда обележена је бројем. 

 

Потврда о покровитељству мора бити приказана у каталогу изложбе и назначена у условима 

за учешће на изложби. 

 

Уколико организатор изложбе поред покровитељства ФСС, за изложбу тражи и патронат ФИАП-

а (Fédération Internationale de l'Art Photographique), дужан је да истовремено са подношњем 

захтева плати посебну накнаду ФСС-у за прибављање ФИАП патроната. Износ ове накнаде 

утврђује одлуком УО ФСС за сваку годину. 

 

Члан 7 

 

Организатор изложбе под покровитељством ФСС обавезан је користити знак ФСС на 

позивницама, каталогу изложбе, дипломама и другим материјалима везаним за изложбу. 

 

Организатор изложбе под покровитељством ФСС обавезан је да у каталогу једну целу страну 

посвети информацији о ФСС и додељеном патронату. Садржај стране УО ФСС ће доставити 

организатору изложбе приликом доделе покровитељства. 

 

Организатор изложбе под покровитељством ФСС обавезан је да од ФСС купи најмање три 

медаље ФСС. Приликом церемоније отварања изложбе, организатор је дужан да медаље ФСС 

изложи на увид посетиоцима и јавно их уручи добитницима награда. 

 

Ако изложба не постигне најмање Први ранг, организатор нема право да додели медаље ФСС. 

У том случају организатор је дужан да уплати на рачун Савеза таксу за покровитељство у 

износу цене једне медаље ФСС. 

 

Организатор изложбе под покровитељством ФСС може од ФСС да купи дипломе ФСС и уручи 

их добитницима награда. 

 

Организатори изложби под покровитељством ФСС, са предвиђеном котизацијом учесника, 

обавезни су да унапред, у пропозицијама, за чланове ФСС одреде нижу котизацију од износа 

предвиђеног за оне који нису чланови ФСС. 

 

Организатор изложбе под покровитељством ФСС обавезан је да, након отварања изложбе за 

коју је добио покровитељство, електронском поштом на адресу patronat@fotoss.org пошаље у 

ФСС ексцел фајл са списком примљених радова. Структуру фајла одредиће УО ФСС водећи 

рачуна да буде усаглашен са ФИАП фајлом. 

 

Ако изложбу под покровитељством ФСС прати штампани каталог, организатор је дужан да, 

након отварања изложбе за коју је добио покровитељство, пошаље на адресу канцеларије 

Фото савеза штампани каталог, а ако нема штампани каталог, онда треба да пошаље на 

електронску адресу patronat@fotoss.org фајл који представља дигиталну верзију каталога. 

Уколико организатор не достави каталог, губи право на следеће патронате. 

 

Члан 8 

 

У ФСС постоје медаље: „златна“ за првонаграђеног, „сребрна“ за другонаграђеног и „бронзана“ 

за трећенаграђеног. 

 

Организатор изложбе дужан је извршити гравирање ФСС медаља о свом трошку. 

 

mailto:patronat@fotoss.org
mailto:patronat@fotoss.org
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Члан 9 

 

Свака медаља или диплома додељује се као значајна фотографска награда, што организатор 

изложбе мора назначити у позиву за учешће на изложби као и у каталогу исте. 

 

Организатор изложбе под покровитељством ФСС може доделити, поред награда ФСС, и друге 

награде, по свом избору. 

 

Члан 10 

 

Покровитељство може бити повучено уколико се утврди да је организатор изложбе прекршио 

правилник о изложбама у ФСС. 

 

Ново покровитељство се може одобрити тек када организатор изложбе достави ФСС комплетну 

документацију са објашњењима насталих пропуста у организацији изложбе као и гаранцију да 

ће се поштовати правилник о изложбама ФСС. 

 

УО ФСС-а може одбити да изда покровитељство организатору тј. приређивачу изложбе уколико 

је претходну изложбу истог организатора тј. приређивача, УО ФСС-а негативно оценио због 

непоштовања правилника ФСС-а. 

 

УО ФСС не може да изда покровитељство организатору тј. приређивачу изложбе који није 

измирио све доспеле финасијске обавезе према ФСС-у. 

 

Члан 11 

 

Код наручивања медаља и диплома мора се навести број покровитељства. 

 

У случају да нека од медаља или диплома не буде додељена мора се одмах вратити 

канцеларији ФСС. 

 

За враћене медаље и дипломе ФСС ће, по одбитку ефективних трошкова, извршити повраћај 

средстава. 

 

Члан 12 

 

Покровитељство над једном изложбом ниуком случају не значи да ФСС преузима одговорност 

за било какве пропусте у организацији изложбе, према учесницима и трећим лицима, које 

начини организатор изложбе. 

 

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 01.01.2019.године и примењиваће се од тог дана. 

 

Скупштина ФСС 

 

 

________________________ 


