
ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА ПРАВИЛНИКА О ДОДЕЛИ ЗВАЊА У ФСС 
 
припремила радна група у саставу Лазар Лековић, Еди Иглич, Мирослав Предојевић 
и Бранислав Бркић, прихваћено од УО ФСС  12.03.2015. 

 
Уместо:  

 
Члан 2 

 
Излагачка звања су: 

- Фотограф 3. класе    (скраћеница Ф3 ФСС) 
- Фотограф 2. класе    (скраћеница Ф2 ФСС) 

- Фотограф 1. класе   (скраћеница Ф1 ФСС) 
 

Предлог: 

 
Излагачка звања су: 

- Фотоаматер III реда ФСС (скраћеница ФА III ФСС) 
- Фотоаматер II реда ФСС (скраћеница ФА II ФСС) 

- Фотоаматер I реда ФСС  (скраћеница ФА I ФСС) 
 

Уместо: 
 

Члан 7 
 

Звање Ф1 ФСС се додељује, на лични захтев кандидата, Управни одбор ФСС, пошто 
кандидат испуни следеће услове: 

- Оствари барем једно учешће на Републичкој изложби фотографија (његове 
фотографије буду примљене на изложбу) 

- Освоји на изложбама најмање 300 поена. 

- Добије позитивно мишљење Уметничког савета ФСС о колекцији од 10 
фотографија поднетој уз захтев за доделу звања. 

 
Предлог: 

 
Звање ФА I ФСС додељује, на лични захтев кандидата, Управни одбор ФСС, 

пошто кандидат испуни следеће услове: 
- 2 (две) године везаног чланства у ФСС; 

- Оствари барем 2 (два) учешће на Републичкој изложби фотографија 
(његове фотографије буду примљене на изложбу); 

- Добије најмање 3 (три) наградe или похвалe на изложбама првог, 
републичког и међународног ранга; 

- Освоји на изложбама најмање 500 поена. 
- Добије позитивно мишљење Уметничког савета ФСС о колекцији од 10 

фотографија поднетој уз захтев за доделу звања. 

 
Овразложење: 

За звање Фотоаматер I реда ФСС услови су заоштрени у складу са великим бројем 
изложби које се организују и могућношћу да лакше него раније исти стекну. Такође 
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је акценат на обавезном учешћу на Републичкој изложби као једној од најважнијих, 

реперних изложби које оргазује Савез.  
 

Уместо: 
 

Члан 9 
 

Звање КМФ ФСС додељује скупштина ФСС, на лични захтев кандидата и на основу 
мишљења Уметничког савета ФСС. 

За стицање овог звања, аутор треба да: 
- има звање Ф1 1 ФСС;  

- Освоји на изложбама најмање 1000 поена;  
- Оствари барем два учешћа на Републичкој изложби фотографија (његове 

фотографије буду у два наврата примљене на изложбу); 
- Добије најмање 5 награда на изложбама првог, републичког и међународног 

ранга;  

- Одржи у јавном простору самосталну изложбу од најмање 30 радова;  
- Добије позитивно мишљење Уметничког савета ФСС, о колекцији од најмање 30 

фотографија, поднетој уз захтев за доделу звања. 
 

Предлог: 
 

Звање КМФ ФСС додељује скупштина ФСС, на лични захтев кандидата и на 
основу мишљења Уметничког савета ФСС. 

За стицање овог звања, аутор треба да: 
- 3 (три) године везаног чланства у ФСС; 

- Има звање ФА I ФСС; 
- Освоји на изложбама најмање 1.500 поена;  

- Оствари барем 3 (три) учешћа на Републичкој изложби фотографија 
(његове 

фотографије биле у три наврата примљене на изложбу); 

- Добије најмање седам (7) награда или похвала на изложбама првог, 
републичког и међународног ранга (бар једна награда или похвала на 

републичкој изложби);  
- Одржи самосталну изложбу у званичној галерији од најмање 30 радова 

изведених на папиру;  
- Добије позитивно мишљење (4/5 позитивних оцена) Уметничког савета 

ФСС, о колекцији од 30 фотографија, поднетој уз захтев за доделу звања. 
 

Образложење: 
За звање КМФ ФСС услови су заоштрени у складу са великим бројем изложби које 

се организују и могућношћу да лакше него раније исти стекну. Такође је акценат на 
обавезном учешћу на Републичкој изложби као једној од најважнијих, реперних 

изложби које оргазује Савез и да кандидат има самосталну изложбу у званичној 
галерији.  
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Уместо: 
 

Члан 10 
 

Звање МФ ФСС додељује скупштина ФСС, на лични захтев кандидата и на основу 
мишљења Уметничког савета ФСС. 

За стицање овог звања, аутор треба да: 
- учествује на изложбама које се рангирају према правилнику ФСС;  

- има звање КМФ ФСС најмање 2 године; 
- освоји на изложбама најмање 1800 поена;  

- oствари барем три учешћа на Републичкој изложби фотографија (његове 
фотографије буду у три наврата примљене на изложбу);  

- добије најмање 10 награда на изложбама првог, републичког и међународног 
ранга;  

- одржи у јавном простору самосталну изложбу од најмање 50 радова;  

- добије позитивно мишљење Уметничког савета ФСС, о колекцији од најмање 50 
фотографија, поднетој уз захтев за доделу звања. 

 
Предлог: 

 
Звање МФ ФСС додељује скупштина ФСС, на лични захтев кандидата и на 

основу мишљења Уметничког савета ФСС. 
За стицање овог звања, аутор треба да: 

- 5 (пет) година везаног чланства у ФСС; 
- има звање КМФ ФСС најмање 2 (две) године; 

- освоји на изложбама најмање 2.500 поена;  
- oствари барем четири учешћа на Републичкој изложби фотографија 

(његове фотографије биле у четири наврата примљене на изложбу);  
- добије најмање 10 награда или похвала на изложбама првог, републичког 

и међународног ранга (бар две награда или похвала на републичкој 

изложби);  
- Одржи бар две самосталнe изложбe у званичној галерији од најмање 30 

радова изведених на папиру;  
- добије позитивно мишљење (4/5 позитивних оцена) Уметничког савета 

ФСС, о колекцији од 50 фотографија, поднетој уз захтев за доделу звања. 
 

Образложење: 
За звање МФ ФСС услови су заоштрени у складу са великим бројем изложби које се 

организују и могућношћу да лакше него раније исти стекну. Такође је акценат на 
обавезном учешћу на Републичкој изложби као једној од најважнијих, реперних 

изложби које оргазује Савез и да кандидат има две самосталне изложбе у званичној 
галерији.  

 
 

Уместо: 

 
Члан 11 
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Уз захтев за доделу звања достављају се фотографије, црно-беле или у боји. 
Кандидат је дужан да уз колекцију приложи и компакт диск, који садржи све 

приложене радове, минимално у резолуцији 1500*2000 тачака, 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. 

Колекција фотографија уз захтев за доделу звања, може бити састављена од црно 
белих фотографија, заједно са фотографијама у боји. 

Најмањи формат фотографија је 20x30 цм.  
Фотографије могу имати паспарту и могу бити урамљене. 

 
Предлог: 

 
Колекција фотографија уз захтев за доделу звања, може бити састављена 

од црно белих фотографија, заједно са фотографијама у боји и треба да 

репрезентује цолокупно стваралаштво кандидата.  
 

Кандидат је дужан да уз колекцију приложи и компакт диск, који садржи 
све приложене радове, минимално у резолуцији од 3000 тачака po дужој 

страници, а који остаје у трајном власништву ФСС. 
 

Формат фотографија је од 30 х 40 цм до  32,9 х 48,3 (А3+) као и формати 
изведени из тих формата.  

 
Фотографије не могу бити каширане, урамљене или имати посебан 

паспарту. 
 

Образложење: 
Прецизније дефинисани услови за достављање фотографија и компакт диска. 

Уједначен формат фотографија без опреме ради уједначеног сагледавања и 

приспелих колекција.   
 

Уместо: 
 

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, одговарајућу 
колекцију фотографија, а за звања КМФ ФСС и МФ ФСС и попуњен прописани 

упитник за картотеку ФСС. 
 

Предлог: 

 
Након испуњавања услова из чланова 7, 9 и 10 овог Правилника, аутор је 
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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 дана провери потпуност и тачност 
документације 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. 

 
Образложење: 

Конкурисање кандидата за звања треба да буде спроведено у два корака, провера 
испуњавања фомалних услова, а затим позив за предају радова и уплату 

надокнаде.  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА ПРАВИЛНИКА 
О ВРЕДНОВАЊУ РАДА ЧЛАНОВА ФСС 

прихваћено од УО ФСС  12.03.2015. 
 
Уместо: 

 
Члан 5 

 
Под појмом ”самостална изложба” овај Правилник подразумева изложбу од најмање 

30 фотографија или пројекцију од најмање 50 дигиталних фотографија или 
дијапозитива одржану у јавном простору и обележену каталогом у складу са 

Правилником о изложбама ФСС. 
 

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

- самостална изложба Ф1 ФСС 50 поена 

- самостална изложба КМФ ФСС 80 поена  
- самостална изложба МФ ФСС 100 поена 

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

 
Да би се остварило вредновање из претходног става, потребна је верификација 

изложбе од стране делегата ФСС. 
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Ако се самостална изложба са истим радовима поставља више пута, може се 
вредновати само једном. 

 
Предлог: 

 
Под појмом ”самостална изложба” овај Правилник подразумева изложбу од 

најмање 30 фотографија или пројекцију од најмање 50 дигиталних 
фотографија или дијапозитива одржану у званичној галерији и обележену 

каталогом у складу са Правилником о изложбама ФСС. 
 

Самосталне изложбе фотографија за носиоце звања ФА I  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 бодује 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. 

 
Образложење: 

Значајније вредновање самосталних изложби ради успостављања баланса са знатно 
лакшим добијањем бодова код пријема дигиталних фотографија на многобројним 

међународним изложбама које се организују како у Србији тако и у свету. ФСС нема 
могућности да верификује самосталне изложбе преко посебних делегата па је то 

остављено на савест аутора који подносе личне извештаје.  


