
ФОТО САВЕЗ СРБИЈЕ

ПРАВОСЛАВЉЕ изложба фотографија (2018/2019)

П Р О П О З И Ц И Ј Е

  1. Организатор изложбе: Фото савез Србије.
  2. Тема изложбе је ПРАВОСЛАВЉЕ
Очекују се фотографски радови који тему сагледавају са 
различитих аспеката: архитектуре верских објеката, цере-
монија, службе, обреда, обичаја… 
  3. Аутор на конкурс може послати највише 10 радова.
  4. Право учешћа на изложби имају сви грађани Републике 
Србије и Републике Српске.
  5. Котизација: 
• чланови Фото савеза Србије не плаћају;
• остали учесници плаћају износ од 1.600 динара.
Котизација се може уплатити на жиро рачун Савеза: 
205-63212-87
  6. За жирирање се примају искључиво фотографија у 
дигиталном запису у JPG фомату и 2.000 писела по дужој 
страници, на електронску адресу: pravoslavlje@fotoss.org 
заједно са попуњеном пријавом.
  7. За израду фотографија ради излагања од аутора чији 
су радови прихваћени биће затражено да пошаљу исте у 
већој резолуцији. 
  8. Име фајла сваке фотографије треба да има наведено: 
презиме и име аутора и назив рада, латиничним писмом 
без наших слова (č, ć, š, đ, ž). У пријави поред назива рада 
треба обавезно навести место и годину настанка.
  9. Радови приспели после рока за пријем или без попуњене 
пријаве неће бити жирирани. 
10. Жири: 
- Ђакон, Хаџи Драган С. Танасијевић, мајстор фотографије ФСЈ/ФСС
- Протојереј, Жељко Ђурић, мајстор фотографије ФСС
- Хаџи Миодраг Миладиновић, мајстор фотографије ФСЈ/ФСС

Фото савез Србије жели да се укључи у прославу значај-
ног јубилеја 800 година од проглашења аутокефалности 
Српске православне Цркве, изложбом фотографија са 
темом ПРАВОСЛАВЉЕ.
14. септембар 1219. – Проглашена аутокефалност Српске 
православне цркве, са седиштем у манастиру Жича, коју 
је код никејског цара Теодора I Ласкариса и васељен-
ског патријарха Манојла I Харитопула издејствовао 

Свети Сава (световно име Растко Немањић, монашко 
име Сава) потом први српски архиепископ.
Свети Сава је 1219. године рукоположен од стране 
цариградског патријарха Манојла I за „архиепископа 
српских и приморских земаља“, а српска црква добија 
аутокефалност и достојанство архиепископије. Од 
тада се српски архиепископ бирао и посвећивао у 
српској земљи.

11. Жири ће доделити следеће награде: 
 а) за појединачну фотографију: 
     једна прва, две друге, три треће и две похвале;
 б) за колекцију фотографија: 
     једна прва, једна друга, једна трећа и три похвале.
12. Аутори се одричу права на надокнаду за медијско 
коришћење фотографија у циљу информисања јавности о 
изложби, репродуковању у каталогу и осталим материјалима 
везаним за изложбу.
Предајом или слањем пријаве и радова на изложбу, сматраће 
се да аутор у свему прихвата одредбе ових Пропозиција.
13. Од приспелих фотографија на конкурс жири ће изабрати 
укупно 120 и највише 3 рада од једног аутора.

14. Календар изложбе:
• Рок за пријем фотографија до  .   .   30. септембра 2018.
• Жирирање   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4. октобра 2018.
• Објава резултата на сајту ФСС  .   .   до 8. октобра 2018.
• Отварање изложбе почетком 2019. године у Београду и 
током године у другим местима у Србији и иностранству.

15. Сви учесници изложбе ће добити квалитетно одштам-
пану публикацију у виду каталога са репродукованим свих 
прихваћених фотографија, без плаћања надоканаде за 
ауторски хонорар.

Додатне информације:
Мирослав Предојевић, секретар ФСС
Тел. 011 283 5 358 и 064/11-32-381 
Електронска пошта: sekretar@fotoss.org 
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30. септембар 2018.
04. октобар 2018.

до 08. oktobra 2018.
почетком 2019. године у Београду

и током године у другим местима у Србији и иностранству.

Рок за пријем радова:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Жирирање радова:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Објава резултата на сајту ФСС:  .  .  . .  .  . 
Отварање изложбе:  .  .  . 
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Име и презиме аутора Звање у ФСС

Клуб / удружење Број чланске карте ФСС, уколико је члан

Назив фотографије Место и година настанка

Напомена Потписом потврђујем прихватање услова из Пропозиција,
 и потврђујем ауторство на наведеним радовима:

Контакт телефон:                                                                      e-mail:

Котизација
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ФОТО САВЕЗ СРБИЈЕ

ПРИЈАВНИ ЛИСТ за изложбу фотографија ПРАВОСЛАВЉЕ
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