
 

 

 

 
  КОНКУРС ЗА НАЈДОБРА ФОТОГРАФИЈА 

„Радовиш преку објективот“ 

 
 

По повод празникот на градот Радовиш 6 -ти Ноември, општина Радовиш го 
објавува вториот по ред конкурс „Радовиш преку објективот“ за избор на 

најдобра фотографија од поднебјето на Радовиш и Радовишко.  
 
Овој конкурс би бил мотив на нашите граѓани да достават свои фотогафии и 

моменти одбележани низ Радовиш и Радовишкото поднебје во последната година 
2014, а самите фотографии добиени во електронска верзија од конкурсот би се 
искористиле за промоција на општина Радовиш во каталози, брошури, разгледници  
и др. За време на празнувањето на 6-ти ноември ќе се организира изложба од 
пристигнатите фотографии на конкурсот. 

   

 
ФОТОКОНКУРС за избор на најдобра фотографија под наслов  „Радовиш преку 

објективот“ 

 
Правила за учество на конкурсот: 

- Право на учество имаат сите граѓани 

- Фотографијата треба да биде со мотиви од Радовиш и Радовишкото поднебје и да не 

биде постара од 1 година, (односно да биде фотографирана во тековната 2014 год.) 

- Фотографиите не треба да бидат потпишани (“Signature”  или “Watermark”) или на кој 

било начин означени со име или идентификација на фотографија.  

- Фотографијата не треба да содржи име, презиме, иницијали, рамки или какви било 

текстуални карактери и симболи за идентификација на предната страна.  

- Фотографиите не треба да се претходно објавувани во весници, магазини, каталози или 

да имаат учествувано на други натпревари.  

- Секој учесник во конкурсот може да учествува со една или најмногу (3) три фотографии, 

испратени во посебни коверти, со посебен опис и име на фотографијата. 

 

 

 



 

 

Фотографиите треба да исполнуваат одредени технички критериуми: 

- Испратените фотографии не треба да содржат елементи на насилство, порнографија, 

расизам или некој друг облик на дискриминација. 

- Испратените фотографии не треба да ја нарушуваат приватноста на луѓето, односно 

сите фотографирани луѓе мора претходно да дале согласност за тоа. 

-       фотографиите треба да бидат во JPEG формат;  

-       треба да бидат минимум два мегапиксели; 

-       најмалку 72 dpi; 

-       дозволено е софтверско интервенирање на фотографиите.  

Со предавањето на фотографијата се учесникот писмено потврдува дека: 

-       учесникот е автор на фотографијата; 

-       фотографијата не е претходно изложена или објавувана; 

-       кандидатот се согласува дека правото на користење на фотографијата  го отстапува 

на Општина Радовиш 

- Фотографиите треба да се достават во печатена и електронска форма со дополнителни 

информации за учесникот на конкурсот на посебен лист во затворен плик на кој ке биде 

назначено “За конкурс за избор на најдобра фотографија“ - до Архивата на општина 

Радовиш (преку пошта или директно) адреса. Булевар Александар Македонски бб, 2420 

Радовиш.     

Конкурсот за избор на најдобра фотографија ќе трае до еден (1) месец, почнувајки 

од 01 септември до 30 септември 2014 година, а резултатите и доделувањето на 

наградите ќе биде на дополнително објавени.  

За тројцата најдобри учесници следуваат парични награди  
-       прво место: 3000,00 МКД; 
-       второ место: 2000,00 МКД; 
-       трето место: 1000,00 МК 

 

 
              Општина Радовиш 

      22.08.2014 год 
 
 

 
 

Градоначалник 
Сашко Николов  


