
ПРАВИЛНИК О РАДУ 

01. МЕЂУНАРОДНОГ БИЈЕНАЛА 'АРТиЈА 

Радови на папиру и од папира 

 

 
1.  Организатор Међународног бијенала 'АРТиЈА, радови на папиру и од папира (у даљем тексту: 

Бијенале) је Установа Спомен-парк „Крагујевачки октобар“ (у даљем тексту Организатор), 

Десанкин венац бб, 34000 Крагујевац, Република Србија, ПИБ: 101578765, матични број: 715438, 

непокретно културно добро-знаменито место одлуком СО Крагујевац од 

27.12.1979.(„Међуопштински службени лист“ бр.18/79), а Одлуком Скупштине Републике Србије 

утврђено за непокретно културно добро-знаменито место од изузетног значаја („Сл.гласник РС“ 

број 14/79), уписан у Регистар знаменитих места који се води код Завода за заштиту споменика 

културе у Крагујевцу под бројем 3. 

2.  Бијенале се одржава сваке друге године. Места одржавања су: Градска галерија „Мостови 

Балкана“ у Крагујевцу, Галерија Народног музеја у Крагујевцу и Галерија СКЦ,а у Крагујевцу. 

Поставка ће трајати најмање месец дана.                                                                                                             

3.  Службени језици Бијенала су српски и енглески. 

4.  Правилник Бијенала доноси Управни одбор Организатора на предлог Уметничког савета 

Галерије „Мостови Балкана“ и директора Организатора. 

5. Конкурс је отворен за све уметнике који прихватају услове учешћа. Уметници задржавају 

потпуну слободу избора теме и технике. За излагање ће бити прихваћени само оригинални радови 

настали у последње две године које Жири бијенала буде вредновао као дела високог уметничког 

и професионалног домета. Аутори могу да конкуришу са највише два рада, не већа од 2м, 

израђена искључиво на папиру или од папира. Радове слати неопремљене. 

6 . На полеђини рада потребно је налепити налепницу која је прописана од стране Организатора. 

Налепница је садржана у Пријавном формулару. 

7.  Жири Бијенала неће разматрати радове који не испуњавају техничке услове предвиђене овим 

Правилником и исти ће бити враћени ауторима. 

8.  Аутори који не доставе доказ о уплаћеној партиципацији биће одбијени, а њихови радови 

враћени. 

9.  Техничка комисија ће извршити преглед исправности радова приликом пријема и направити 

записник о њиховом евентуалном оштећењу, који ће бити достављен аутору. Организатор не 

сноси одговорност за оштећење радова у транспорту. 

10.  Пријаве на конкурс, уз пратећу документацију, подносе се на Пријавном формулару који се 

може добити од Организатора. Такође, Пријавни формулар се може добити електронском 

поштом, са адресе: mostovibalkana@gmail.com или преузети са сајта 

Организатора: www.spomenpark.rs. Организатор признаје и фотокопиран Пријавни формулар. 

11.  Пријавни формулар попунити читко, штампаним словима, са свим траженим подацима. 

Подаци из Пријавног формулара биће употребљени за каталог Бијенала. Аутори се обавезују да 

благовремено обавесте Организатора о евентуалној промени адресе. 

12.  Радови, пријавни формулар и потврда о уплати партиципације (са именом и презименом 

учесника) достављају се на адресу: 

Међународно бијенале уметности 'АРТиЈА, Градска галерија „Мостови Балкана“, Др.    

Зорана Ђинђића 7, 34000 Крагујевац, Република Србија. 

13.  Примљене радове за излагање на Бијеналу, аутори могу поклонити Организатору уколико је 

Стручна комисија, састављена из редова запослених Спомен-парка сагласна. Поклон је неопозив и 

безуслован.
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14.  Изложбену селекцију и одабир радова за награду врши Жири бијенала. Чланове Жирија 

именује Управни одбор Организатора на предлог Уметничког савета Галерије „Мостови 

Балкана“ и директора Организатора. Обавештење о резултатима селекције ће бити доступно на 

сајту Организатора:  www.spomenpark.rs. 

15.  Аутори сносе трошкове повратка радова и доставе каталога. 

16.  Одлуке Међународног жирија су коначне. Награде Бијенала су: Прва награда (600 евра), Друга 

награда (500 евра), Трећа награда (400 евра). Жири може доделити и друге, специјалне награде и 

признања. Награђени радови остају у Уметничкој збирци као власништво Организатора. 

17. Организатор ће публиковати типски каталог са каталошким подацима и репродукцијом 

једног рада сваког излагача. Аутори се одричу права накнаде за репродуковање рада у каталогу, 

као и за пропаганду изложбе у целини. 

18. Сваки излагач добија примерак каталога без надокнаде. 

19. Организатор сноси одговорност за радове од тренутка преузимања, до тренутка предаје рада у 

Пошти.  

20. Одлуке о календару манифестације, партиципацији и висини награда доноси Управни одбор 

за свако Бијенале посебно. Одлуке чине саставни део Правилника. 

21. Одлуку о уметницима који учествују по позиву доноси Уметнички савет Галерије. 

22.  У случају ванредних околности, изложба неће бити одржана. 

23. Потписивањем Пријавног формулара, аутор прихвата све наведене одредбе Правилника 

Бијенала. 

24. Измене и допуне Правилника вршиће се по поступку за његово доношење. 

25. Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања од стране Управног одбора Организатора. 

 

 

 

КАЛЕНДАР:  

                                                                                                                                                 

– Конкурс је отворен од 21. марта до 21. маја 2018. године. 

– Селекција и жирирање радова: 28, 29, 30. мај 2018. године. 

– Рок за повратак одбијених радова 15. септембар 2018. године. 

– Свечано отварање изложбе: 29. јун 2018. године. 

– Изложба траје од 29. јуна до 29. јула 2018. године. 

– Рок за повратак радова: 31. децембар 2018. године. 
 

 

 

ПАРТИЦИПАЦИЈА: 

 

- Домаћи аутори плаћају партиципацију у нето износу од 1.000 динара. Уплате се врше на текући 

рачун Спомен-парка „Крагујевачки октобар“, број: 840-31160845-82, са назнаком: уплата за 

партиципацију. 
 

- Аутори из иностранства извршиће уплату у износу 20 евра. Уплате се врше на девизни рачун 

Спомен-парка „Крагујевачки октобар“ према следећим инструкцијама: 
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PAYMENT INSTRUCTIONS SWIFT MESSAGE 

MT103-EUR 

 
FIELD 32A : VALUE  DATE-EUR-AMOUNT FIELD 50K:

 ORDERING  CUSTOMER 

 

 
FIELD 56A: DEUTDEFFXXX 

(INTERMEDIARY) DEUTSCHE BANK AG., F/M 

TAUNUSANLAGE 12 GERMANY 

 
FIELD 57A: 

(ACC.WITH BANK)  NBSRRSBGXXX 

NARODNA  BANKA SRBIJE(NATIONAL  BANK OF SERBIA-

NBS) 

BEOGRAD,NEMANJINA 17 

SERBIA 

 
FIELD 59: / RS35840000000015279471 

(BENEFICIARY) SPOMEN-PARK KRAGUJEVACKI OKTOBAR DESANKIN 

VENAC BB 

KRAGUJEVAC SERBIA 

 
FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

Милош Јуришић 
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