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На основу Локалног акционог плана Канцеларије за младе Нова Варош, члана 68. Статута општине Нова 

Варош („СЛ општине Нова Варош“, број 10/2008) и Решења о формирању стручне комисије бр.4-1/2020-01, 

Канцеларија за младе расписује 

 

Ј А В Н И   П О З И В 

Конкурс аматерске фотографије за младе Нововарошане 

 

I   ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

Предмет конкурса je унапређење волонтeризма и активизма, као и развој мотивисаности и 
унапређење рада Канцеларије за младе у Новој Вароши. Oбјављивањем конкурса аматерске 
фотографије за младе Нововарошане, у циљу помоћи младима да квалитетно проведу своје 
слободно време. 

 

II   ЦИЉ  КОНКУРСА 

Циљ Канцеларије за младе Нова Варош је да у времену када су забрањена јавна окупљања, младим 
Нововарошанима слободно време учини занимљивим и организује активност која не захтева 
физички контакт. 

 

III   ПРАВО УЧЕШЋА, КРИТЕРИЈУМИ И ТРАЈАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Право учешћа на конкурсу  имају млади Нововарошани старости од 15-30 година.  

Фотографије, заједно са попуњеном пријавом шаљу се на мејл Канцеларије за младе Нова Варош: 
kzm.novavaros@gmail.com .   

Аутор може послати највише две фотографије са јасним називом мотива и локације. Уз фотографије 
за конкурс, потребно је послати пријаву која је објављена на Facebook страници и на сајту Општине 
Нова Варош. Малолетни Нововарошани морају попунити и одељак за сагласност 
родитеља/старатеља, који након тога родитељ/старатељ потпише. На фотографијама се не могу 
видети лица људи. Не смеју бити од другог аутора (за отуђивање фотографија и повреде ауторских 
права, сносе одговорност). Не смеју бити сликане са територије друге општине. Фотографије не 
могу бити сликане дроном (конкурс аматерске фотографије). Аутори могу ставити свој сигнум, 
иницијале или потпис у доњем десном углу фотографије и тиме истаћи себе као аутора.  

Победнике бира жири и лајкови на друштвеним мрежама Facebook (Канцеларија за младе Нова 
Варош) и Instagram (kzm_nv). Бира се 12 фотографија од 12 аутора.                   

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                               
ОПШТИНА НОВА ВАРОШ 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ        
Канцеларија за младе 
Датум: 24.08.2020. године  
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Почетак конкурса је у уторак 25. август 2020. а крај објављивања фотографија на друштвеним 
мрежама је у недељу, 13. септембар 2020. у 23h 59min. Гласање на друштвеним мрежама завршава 
се 16.септембра у 23h 59min Проглашење победника је петак 18. септембра 2020.године. Додела 
награда је у понедељак 21. септембра 2020.године.  

                 

IV   ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 

Пријава се подноси на обрасцу Канцеларије за младе, који се у PDF формату налази на Facebook 
страници „Канцеларија за младе Нова Варош“ и на сајту Општине Нова Варош (ако постоје 
недоумице, све информације се могу добити путем  мејла kzm.novavaros@gmail.com и у прилогу 
одговора биће достављена пријава). Пријаву је неопходно преузети, одштампати, читко попунити, 
јасно сликати и послати заједно са фотографијама за конкурс. 

Малолетни Нововарошани морају попунити одељак пријаве „Сагласност родитеља/старатеља.  

У случају да пријава није читко потпуњена, фотографија неће бити објављена на друштвеним 
мрежама. 

На сваки приспели мејл са фотографијама биће одговорено. Фотографије ће бити објављене на 
друштвеним мрежама у дану приспећа, најкасније до 23h 59min. 

За административну проверу, евидентирање пријава и извештај о бодовању са друштвених мрежа 
одговоран је координатор КЗМ Нова Варош.  

 

V  ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Јавни позив објављује се на званичној страници Општине Нова Варош  www.novavaros.rs   и  на 
друштвеним мрежама Канцеларије за младе Нова Варош:  Facebook страници: Канцеларија за 
младе Нова Варош, Instagram профилу: kzm_nv .  

 

VI КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ 

Оцењивање фотографија се врши на друштвеним мрежама ( бројем лајкова на Facebook страници 
Канцеларија за младе Нова Варош и Instagram профилу kzm_nv) и одлуком стручног жирија. 

Фотографија са највише лајкова добија 12 бодова и градацијом према броју лајкова, бира се 12 
фотографија поштујући правило „1 аутор 1 фотографија“. 

Друштвене мреже имају 40% удела у бодовању, док преосталих 60% бодова доноси оцена стручне 
комисије:  

1. Мирко Ковачевић, фотограф, председник комисије 
2. Станко Никачевић, академски сликар, члан 
3. Лазар Тодоровић, фотограф, члан 

Задатак комисије је да оцени фотографије, истим системом бодовања: 12 бодова најбољој 
фотографији. Пријављене фотографије ће бити достављене комисији у понедељак 14. септембра. 
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Рок за бодовање фотографија је четвртак 17. септембар. Листа вредновања фотографија ће бити 
објављена у петак 18.септембра. 

КРИТЕРИЈУМ БРОЈ ПОЕНА 

Мотив фотографије – иновативност мотива и назива фотографије 3 

Локација фотографије – иновативност и промоција локације – откривање нових  4 

Квалитет фотографије 5 

УКУПНО:  12 

 

 


