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  ПРАВИЛА :  
 

 

     1.Тема :   “Ракурс” 

      
      Во уметноста - агол на снимање, положба на објективот на камерата во која е сосредоточен 

некој детаљ, агол на набљудување, гледна точка, гледиште. 

 

      2.Трудови :  

 

        На изложбата ке се примаат  максимум до 6 црно бели, или  колор фотографии  по автор и 

тоа во две категории : поединечна и колекција  (  колекција се смета минимум  три 

фотографии  кои образуваат авторска целина ) , независно од стил , процес на снимање, или 

обработка.  

Забешка :  Фотографиите кои се приложуваат за колекција задолжително да се обележат  со 

КОЛ. 

 

3.Димензии : 
 

Формат квадрат  : страните да не се помали од 30 см( 30x30)  и да не се поголеми од 40 

см(40X40) 

 

Формат панорама : помалата страна да не е помала од 20см. а поголемата да се  движи од  40-

45 см. 

 

Сите останати формати  : помалата страна да  не е помала од  26сm. , а поголемата да се 

движи од 40-45 см. 

 

4 . Идентификација : 

 
      На задниот дел на секоја треба да се назначат податоците според правилникот за изложби 

на Фото сојуз на Македонија :  име и презиме на авторот , наслов , фото клуб , адреса, е-маил и 

звање во ФСМ доколку авторот го има . 

 

5. Учество : 

 

        Право на учество имаат сите граѓани на Република Македонија , членови на клубовите и 

фото групите при ФСМ , самостојни автори членови на ФСМ , како и сите други фотографи . 

 

6. Котизација : 

 
         Членови на ФСМ кои имаат платено членарина за 2015 не плаќаат котизација. Сите 

останати автори со своите фотографии треба да приложат 200,оо ден. , или да уплатат 200,оо 

ден .  
 



 

      Уплатницата се попoлнува на следниот начин  :                                                 
 Назив на примач : Фото клуб Елема,    

 на жиро сметка : 300 0000002938360 Комерцијална банка ,  

 цел на дознака : 2-ра Меѓуклубска изложба  

                                                                                
      Во пакетот со фотографиите уплатницата треба да се приложи заедно со фотографиите, 

во спротивно фотографиите нема да се жирираат 

 

 7. Жири :  

 

  - Александар Кондев          Ф1 ФСМ   професионален фотограф 

          - Владимир Секуловски    КМ ФСМ  

          - Филип Кондовски           режисер, камерман , фотограф ,  член на Евроазиската 

Академија за телевизија и радио- Москва  

        

        8. Награди :  

    
        - Прва , втора, трета награда  и    диплома за поединечна фотографија  

        - Прва , втора, трета награда   и  диплома за колекција на фотографии 

          

         9. Ранг :  
          
         Рангот на изложбата ќе биде наведен во каталогот, соодветно на правилникот на ФСМ .   

         

        10. Календар  

 

         -Прием на фотографии            -  6.02.2016г.. 
         - Жирирање                                 - 13.02.2016г. 

         - Резултати                                  - 20.02.2016г. 

         - Отворање на изложбата        - 29.02.2016г. 

         - Враќање на фотографиите   - 29.03.2016г. 

 

        11.Адреса  
       Делата со пополнета пријава , како и уплатница за котизација со назив 2-ра Меѓуклубска 

изложба , да бидат доставени до Фото Сојуз на Македонија,  Народна Техника на Македонија 

на адреса Градски зид блок  бр.5  1000 Скопје  , или до Кирил Штрков на адреса ул.Римска  1 б  
1000 Скопје, а на пликот да стои :  За   2-ра  Меѓуклубска  изложба  

 

        12. Фотографиите испратени на 2-рата Меѓуклубска изложба остануваат во авторска 

сопственост  на авторите . Со чинот на на испраќање на делата секој автор/авторка   искажува 

согласност со наведените услови и сноси морална и материјална одговорност за поднесените 

дела . 

 

        13. Одлуката на жирито е конечна  

 
        14 . Контакт  

              pcelema@gmail.com 

              vaclav.lukik@gmail.com 
              krlstrkv@yahoo.com  

mailto:pcelema@gmail.com
mailto:vaclav.lukik@gmail
mailto:krlstrkv@yahoo.com


 

                                                                                                                                     
 

 
 
                                                                 
 

 

                 Фото клуб Елема – Скопје 

2-ра Меѓуклубска изложба на 

фотографии 2016 

За официјална употреба   

Автор : 

Пакет: 

 

 

Информации за авторот  

 
Име   

Презиме  

Звање  

Адреса  

Град  

e-mail  

WEB  

 

 

Податоци за клубот 

 
Име  

Адреса  

Град  

e-mail  

WEB  

 

Наслов на фотографиите 

 

1  

 
За колекција задолжително 

назначете со КОЛ. 

 

2  

3  

4  

5  

6  

 

 
Со својот потпис авторот потврдува дека испратените фотографии се авторска сопственост на испраќачот и дека 

горенаведените податоци се точни и за нив сноси лична одговорност.  

 

 

ПОТПИС НА АВТОРОТ  
___________________________ 



 

 

Појаснување : Дефиниција на црно-бела фотографија (монохроматска)  

Оваа дефиниција го заменува документот 233 и INFO 1991/12.  

Црно-бела фотографија која содржи многу темни сиви тонови (црна) до многу светли сиви 

тонови (бела) е монохроматска фотографија со различна палета на сиви тонови.  

Црно бела фотографија целосно тонирана во една боја останува монохроматска, и може да 

учествува во категорија на црно-бели фотографии, таквото дело може да биде 

репродуцирано како црно-бело во каталог под патронажа на ФИАП .Од друга страна, црно 

бела фотографија, модифицирана со парцијално, делумно тонирање или додавање на една 

боја, станува колор фотографија (полихром) и може да учествува во колор категорија, 

таквото дело бара колорна репродукција во каталог на салон под патронажа на ФИАП. 

                                                                                                                            


