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КОНКУРС 

за изложбу 

„Мали формат УЛУПУДС-а“ 2021. 

 
КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ЗА СВЕ ЧЛАНОВЕ УДРУЖЕЊА  

 

 

 

 

„Мали формат УЛУПУДС-а“ сваке године обилази више градова у Србији, са завршном изложбом у 
децембру, у галерији „Сингидунум“ у Београду. О терминима отварања свих изложби бићете 
благовремено обавештени путем сајта Удружења и Фејсбук странице СГ секције. 

Жири изложбе чини Одбор СГ секције и историчар уметности - аутор текста у каталогу.  

Изложба је продајног карактера. 

 

ПРОПОЗИЦИЈЕ КОНКУРСА: 

 

 Право учешћа имају сви чланови Удружења, као и кандидати, са делима насталим од 2019.    

 Сваки аутор конкурише са по једним репрезентативним радом, који до сада није излаган  

 На полеђини рада написати: име и презиме, назив рада и технику, годину настанка 

 Рад мора бити дводимензионалан, задатог формата рама: 25х20 или 20х25 цм; рад може бити 

нешто мањи, уколико желите да има паспарту у оквиру задатих димензија 

 Дозвољене су све ликовне технике и теме 

 Радови због транспорта кроз више градова треба да буду добро технички опремљени за 

излагање. Организатор не одговара за штету која настане услед неадекватно опремљених 

радова. 

 Партиципацију од 1.000 дин плаћају само они аутори чији рад прође селекцију 

 Радови који уживо не одговарају конкурсној фотографији биће изузети са изложбе. 
 

Конкурс је отворен до 5.4.2021.г. 
 



 

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ће бити познати најкасније до 12.4.2021.г. Списак учесника биће послат свима 
који су конкурисали, објављен на сајту УЛУПУДС-а, као и на ФБ страници СГ секције. 

ДАТУМ ПРЕДАЈЕ РАДОВА и НАЧИН И РОКОВИ ЗА УПЛАТУ КОТИЗАЦИЈЕ ће бити објављен накнадно, на 
исти начин. 

 

Конкурсни материјал ПОПУНИТИ ЋИРИЛИЦОМ и послати у Word-u (никако не мењати у PDF или 
JPG!!!) на e-mail: maliformat2021@gmail.com 

Уколико пријава и фотографија нису у складу са пропозицијама конкурса, аутор подлеже 
дисквалификацији, осим у случају јасне спречености да их адекватно припреми. 

 

1. Попуњена пријава (у прилогу)  

Уместо речи „Пријава“, као наслов документа уписати своје: Име и презиме, назив рада  

2. Фотографија рада:  JPЕG, резолуција 300 DPI, дужа страница до 10 цм 

Као назив фотографије уписати своје: Име и презиме, назив рада  

 

Учесници су сагласни са тим да ће њихов рад бити коришћен у сврху медијске промоције изложбе. 

Биће одштампан адекватан каталог, који ће бити доступан и у електронској верзији на сајту Удружења. 
Организатор преузима на себе паковање радова за слање.  
Додељује се једна (1) Награда за рад, на основу највећег броја освојених гласова публике у галеријама 
које је изложба током претходне године обишла (2021. додељује се Диплома за 2020.) Саопштење 
резултата и додела признања обавља се на отварању у Београду.  
 

Учесници пријавом на конкурс прихватају све услове и правила конкурса. Расписивач конкурса и 
учесници се обавезују да ће се држати рокова за предају радова и уплату котизације, као и свих осталих 
договора и рокова, предвиђених овим Конкурсом. 
 

КЛАУЗУЛА О ОДРИЦАЊУ ОДГОВОРНОСТИ 

Организатор ће пружити максималан напор при организацији, реализацији и остваривању безбедности 
изложбе и изложених радова, али се одриче било какве одговорности у случају оштећења или крађе. 
Радови изложени на изложби неће бити предмет осигурања од стране расписивача и спроводиоца, због 
недостатка финансијских могућности за тако нешто. Расписивач и спроводилац нису одговорни за 
евентуално кршење права интелектуалне својине код трећих лица.     

 

mailto:maliformat2021@gmail.com

