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Ј А В Н И   К О Н К У Р С  „А Ф И Л М И Ш И   СЕ“ 

Поводом обележавања 50 година од оснивања Редакције школског програма ЈМУ РТС, 
расписујемо Јавни конкурс за аматерске видео-филмове са темом „Ум царује...“ 
 
Право да конкуришу имају ученици свих средњих школа са територије Републике Србије, 
груписани у ауторске тимове (до пет чланова), са ограничењем да школа конкурише само с 
једним ауторским тимом. 
 
Услови: 
Средњошколски ауторски тимови конкуришу са готовим филмом на задату тему, трајања 
до 10 минута, и то искључиво у DVD формату. 
 
Учесници конкурса филмове достављају у затвореним ковертама на адресу:  
Радио-телевизија Србије, Београд, Таковска 10, Писарница РТС– за Редакцију школског 
програма, са назнаком: КОНКУРС „АФИЛМИШИ СЕ“ – НЕ ОТВАРАТИ.  
На полеђини коверте обавезно уписати: име и презиме аутора/особе за контакт, адресу/ 
седиште школе, број телефона и имејл адресу. 
 
Конкурс је отворен до 27. марта 2016. године. 
 
Одлуку о најуспешнијим радовима донеће чланови стручног жирија РТС- а. 
 
РТС ће, у сарадњи са спонзором конкурса, наградити првопласирани и другопласирани 
филм: 
1. награда: таблет рачунар за сваког члана тима, као и лаптоп рачунар за школу из које тим 
долази; 
2. награда: преносиви звучници за сваког члана тима, као и лаптоп рачунар за школу из 
које тим долази. 
РТС постаје искључиви носилац имовинских права над награђеним филмовима, са правом 
да их искоришћава и њима располаже (укључујући и уступање), без било каквих 
ограничења и посебних дозвола, предметно, просторно, временски, по броју, облику и 
модалитету неограничено. 
 
Стручни жири је у обавези да резултате конкурса „Афилмиши се“ саопшти до 13. априла 
2016. године. 
 
Додатне информације или појашњења у вези са овим јавним конкурсом тимови могу 
тражити од РТС-а  искључиво у писаном облику, односно електронским путем на e- mail 
адресу: skolska@rts.rs и то најкасније пет дана пре истека рока за достављање филма.  


