
7. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УМЕТНИЧКЕ ФОТОГРАФИЈЕ СМЕДЕРЕВО 

1.Организер 
Фото клуб Смедерево у сарадњи са Галерија савремене уметности Смедерево организује 
2. Услови за улазак 
Салон је отворен за аматере и професионалне фотографе из целог света 
3.Патронаге 
Ово такмичење је у складу са правилима и покровитељством: ФИАП, ПСА,  ФСС,  ИААП  
4.Тхемас 
A) ) ПУТОВАЊЕ / Фотографије (у боји и црно-бијела) 
Б) ПРИРОДА /Фотографије / (колор или црно беле)  
Ц) ФОТОЖУРНАЛИЗАМ /Дигиталне/(колор или црно беле)  
Д) СЛОБОДНА /Дигиталне/ (колор )  
Е) СЛОБОДНА/ Дигиталне /( црно беле)  
5.Јури 
Горан Малић, ЕФИАП /МФ ФСС / Мајстора фотографије, Фото савеза Србије, УЛУПУДС, 
Удружење примењених уметности и дизајнера савеза Србије /  
Жељко Ђурић, ЕФИАП, МФ ФСС / мајстор Фотограф-Фото савеза Србије // УЛУПУДС-а / 
Удружење примењених уметности и дизајнера савеза Србије / 
Здравко Симијоновић, АФИАП,  ФА 1 ФСС /Фото аматер прве класе 
АЛТЕРНАТИВА 
Гордана Хаиновић, АФИАП, КМ ФСС 
6.Награде 
 Жири ће доделити награде 112 + ФИАП-Плава значку за најбољу Аутор 
а) СЛОБОДНА /Фотографије/ (колор / црно-бијела) ПСА ППД Моноцхроме класс 
ФИАП (злато, сребро, бронзана медаља и 2 ХМ Траке) 
ПСА (Златна, Сребрна, бронзана медаља и 2 ХМ Траке) 
ФСС (Златна медаља и 2 ХМ Траке) 
ИААП (Златне медаље и 2 ХМ Риббон) 
САЛОН (злато, сребро, бронзана медаља и 5 Риббона) 
Свеукупно 24 награде у овој секцији 
б) ПОРТРЕТ /Фотографије/ - Принт (колор / монохром) класа ПСА ППД боја 
ФИАП-а (Злато и 2 ХМ Траке) 
ПСА (Златна, Сребрна, Бронзана медаља и 2 ХМ Траке) 
ИААП (Златна медаља и 2 ХМ Риббон) 
ФСС (Златна медаља и 2 ХМ Траке) 
Салон (злато, сребро, Бронзана медаља и 5 ХМ Риббон) 
Свеукупно 22 награде у овом одељку свеукупно 24 награде у овој секцији 
ц) ПУТОВАЊЕ(колор / црно-бијела) класа ПСА ПЈД боја 
ФИАП-а (Златна медаља и 2 Траке) 
ПСА (Златна, Сребрна, Бронзана медаља и 2 ХМ Траке) 



ИААП (Златна медаља и 2 ХМ Траке) 
ФСС (Златна медаља и 2 ХМ Траке) 
Салан (злато, сребро, Бронзана медаља и 5 ХМ Траке) 
Свеукупно 22 награде у овој секцији 
г) ЖУРНАЛИЗАМ (колор / црно-бијела) класа ПСА ПТД боја 
ФИАП-а (Злато и 2 ХМ Траке) 
ПСА (Златна, Сребрна, Бронзана медаља и 2 ХМ Траке) 
ИААП (Златна медаља и 2 ХМ Траке) 
 ФСС (Златна медаља и 2 ХМ Траке) 
 Салон (злато, сребро, Бронзана медаља и 5 ХМ Траке) 
Све укупно 22 награде у овој секцији 
д) ПРИРОДА (колор / црно-бијела) ПСА НД боје класа 
ФИАП-а (Злато и 2 ХМ Траке) 
ПСА (Златна, Сребрна, Бронзана медаља и 2 ХМ Траке) 
 ФСС (Златна медаља и 2 ХМ Траке) 
ИААП (Златна медаља и 2 ХМ Риббон) 
Салон (злато, сребро, Бронзана медаља и 5 ХМ Траке) 
 Свеукупно 22 награде у овој секцији 
Жири задржава право да додели додатне награде. Сваки аутор може да прими само једну 
награду у свакој секцији. Одлука жирија је коначна и неопозива, жалбе нису могуће. 

ВАЖНО: Дигитал фајл убачен у делу ПРИНТ неће бити суђено. Одлука жирија је коначна и 
неопозива, жалбе нису могуће. 
7.Формат радова 
Формат фотографија у дигиталне секција 
Формат фотографија: ЈПГ 
Хоризонтална страна мора да буде максимална 1920 пиксела и вертикални величина мора 
бити 1080, резолуција 300 дпи, компресија фајл мора бити између 7 и 10. Величина меморије 
датотеке не смије прелазити 2 Мб 
Сваки учесник може послати највише 4 фотографије по свакој теми / максимална 20 
фотографија у 5 тема / .Фотографије су прихваћене само у електронској форми. 
За штампање теме је потребно да пошаљете фотографије у електронској форми на сајту, иако 
је послата као папира отиске. 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ / ФИАП ПРОПИСИ: 
"Са јединим чином подношења његове / њене слике или фајлове у салон под ФИАП 
покровитељством, учесник прихвата без изузетка и без приговор да се достављене слике се 
истраживао ФИАП да утврди да ли они слушају на ФИАП прописима и дефиницијама, чак и 
ако учесник није члан ФИАП; да ФИАП-а ће користити сва средства на располагању за овај 
подухват; да свако одбијање да сарађује са ФИАП или било одбијања да достави оригиналне 
фајлове као снимљена камером, или неуспех да се обезбеди довољно доказа, биће 



санкционисан од стране ФИАП и да у случају санкција након непоштовања ФИАП прописима, 
име учесник ће бити објављен у било ком облику корисно да се кршења правила. Препоручује 
се да напусти податке ЕКСИФ у достављених досијеа нетакнутим како би се олакшао 
евентуалне истраге ". 
Формат фотографија у штампаној секција 
Постоје две секције принт, Опен Моноцхроме и Опен Боја. 
НАПОМЕНА: Поставити дигитални формат датотеке отисака до обрасца за пријаву сајт је 
такође потребна.. 
Сваки учесник може послати највише 4 фотографије по свакој теми (максимално 8 
фотографија у 2 теме). 
Аутори могу послати селф-маде отиске са максималне величине 40цм к 30цм или 11,8 "к 15,7". 
Минимална величина је 30цм к 20цм или 7,8 "х 15,7". 
Отисци прелазе ове величине неће бити ни судити ни вратио. 
Пакети треба да буде јасно обележена споља: 
"Фотографије за само изложбе: без комерцијалне вредности". 
Слика претворена у Моноцхроме не може сматрати другачија слика. Свака слика мора имати 
јединствен наслов. Слике уписани мора у потпуности бити дело фотографа. 
На полеђини сваке фотографије мора имати следеће информације: име и презиме, адреса 
уметника, наслов теме, назив фотографије, прогресивно број и укупног броја фотографија 
које је изнео у истом уметника (пример; "1/4", " 2/4 ", ...) у свакој секцији. Без наслова или 
идентификација произвођача се било где написано на лицу слике. Оријентација ових детаља 
ће указати на оријентацију принт. Наслов написано на полеђини фотографије треба да 
одговара наслов поменут у обрасцу. У случају неусаглашености, фотографија ће бити 
дисквалификован. 
8. именовања датотека 
Величина име мора бити на енглеском језику, јединствен, не садржи посебне симболе. 
Пример: формат. јпг 
Само енглески слова (а-з) је дозвољено. 
Молимо Вас да ограничи наслова на 25 знакова. 
Аутори морају попунити Онлине пријава 
9. Уплоад фајлова и слање пакета 
Слање дигиталне датотеке на сајт: www.fotokinoklub-smederevo.com  
Пакети са отисцима мора бити послата на адресу: 
Драгослав Мирковић, за Салон фотографије, Видска 31, 11050 Београд, Србија 
најкасније до 5. септембра 2017  
Само фотографије послате на ову адресу ће бити прихваћен. 
На основу подношења фотографија, учесник потврђује рад као његови и дозвољава спонзоре 
за репродукцију све или део целог материјал бесплатан за публикације и / или дисплеја у 
медијима у вези са изложбе. То може да обухвати ниске резолуције објављивање на сајту. 
Изложба преузима никакву одговорност за било какву злоупотребу ауторских права. 
10. Котизација 



Уписнина за обе деонице (Дигитални & Принт) 
Уписнина за обе деонице је јединствена, без обзира колико тема учесник је учествовати у - 
1.300.00 динара за чланове Фото савеза из Србије за све остале чланове из Србије је 1.800,00 
Ако отисци треба да се врати, врати поштарину поред стартнином морају бити плаћени на 
следећи начин: још 300,00 динара по пакету. 
UPLATU IZVRŠITI NA SLEDEĆI ŽIRO RAČUN: Banca Intesa 160-5100101599852-42, na ime 
Dragoslav Mirković, Beograd, Vidska 31 
Важно обавештење: 
Оригиналном паковању ће се користити да се врате ставке, а учесници морају да обезбеде да 
њихово паковање адекватно да се користи за њихов повратак. Ако се паковање није 
употребљива, немамо обавезу враћања пакет пошиљаоца. 
Док највећи ће се водити рачуна о уноса, Салон не може прихватити одговорност за губитак 
или оштећење током транспорта. 
Учесници плаћају котизацију путем поштанске / банковне /уплатнице и мора да се наведе 
имена и презимена пошиљаоца. Под условом да постоји несагласност између послатих 
фотографија и плаћања, фотографије неће бити вреднована. 
Радови аутора који не уплате котизацију неће бити узете у разматрање.  
Записи примљени без одговарајуће накнаде, или плаћени са страним чекова или упутница, 
или отисака прелази максималну величину, неће бити ни судити, нити се вратио и нема ЦД / 
ДВД ће бити послат. 
Организатори преузима одговорност у тренутку узимања до пакет. Ми немамо одговорност за 
губитак новца током поштанског саобраћаја. 
12. КАЛЕНДАР ИЗЛОЖБЕ 
Датум затварања .................. ....  27. avgust 2017. 
Жири ........................ ....  ...............10. septembar 2017. 
Обавештење о сајту.....................15.septembar 2017 
Изложба .........................................11.октобар 2017. 
Слање награду и фотографија ...31.октобар 2017. 
Изложба ће се одржати у Галерији савремене уметности у Смедерево 

13. Извјештај и обавештења 

Сви учесници ће добити обавештења личне Репорт Кард путем е-маила, показује све 
примљене и награде. 
Резултати изложбе ће такође бити објављени на сајту организатора и на www.fotoss.org 
14. Достављање каталози 
Свим такмичарима  ће бити послат каталог на ЦД или ДВД, који ће бити расписан поштом. ЦД / 
ДВД ће бити објављене све примљених фотографија, са свим фотографијама ФИАП Бест 
аутора. 
15. Информације и контакт 
За све додатне информације контактирајте нас путем е-маил адресе: 



драгославмирковиц@гмаил.цом 
Председник Изложбе: Драгослав Мирковић, ЕФИАП / г МФ ФСС / Мајстер фотографије Фото 
савеза Србије / УЛУПУДС-а / Удружење примењених уметника и дизајнера Србије  
 
/ДЕФИНИЦИЈА ЦРНО БЕЛИ ФИАП-МОНОЦХРОМЕ ДЕФИНИЦИЈА 
Црно-бели рад уклапа са веома тамно сиве (црне) до врло јасно сиве (беле) је Моноцхроме 
рад са различитим нијансама сиве. Црно-бели рад затегнут у потпуности у једној боји ће 
остати Моноцхроме рад у стању да стоје у црно-белом категорије; такав рад може бити 
репродукован у црно-белој у каталогу салона под ФИАП а патронатом. 
С друге стране црно-бели рад модификована делимичног тонирање или додавањем једне боје 
постаје рад у боји (вишебојне) да стане у категорији боји; таква репродукција рад 
рекуиресцолоур у каталогу салона под ФИАП а патронатом. 

  


