
ФЕСТИВАЛ 

 КРАТКОМЕТРАЖНОГ ФИЛМА 

ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

Културни центар Крушевац  организује Уметнички конкурс за децу и младе 

Фестивал краткометражног филма под називом PETMOVE – Мој љубимац 

који ће трајати до 15. 12. 2021. годинe. 

 

 Филм може бити играни, документарни, играно-документарни са 

максималним трајањем до 5 минута.   

 Видео клип  о кућном љубимцу 

 Фестивал је такмичарског карактера и одвија се у 4 категорије: 

o Предшколски узраст 

o Млађи узраст (1-4. разреда) 

o Средњи узраст (5-8. разреда) 

o Старији узраст (средња школа) 

 

 Право учешћа на Фестивалу краткометражног филма имају деца 

предшколског и школског узраста на територији града Крушевца. 

 

 Пријава је бесплатна. Филмове на конкурс могу пријавити појединци као 

и групе учесника, а да је настао без ангажовања професионалних 

филмских радника и без професионалних обавеза током и након 

реализације. 

 Краткометражни филмови могу да буду снимљени мобилним телефоном, 

фото-апаратом, видео камером и послати на мејл petmovekck@gmail.com  

у АVI или  MP4 формату. Уколико је филм великог формата потребно је 

послати на исти мејл преко  We Transfera, google drive или било ког другог 

трансфера са назнакама:   

PETMOVE – 

Назив школе 

Аутора/и рада 

Ментор 

Кратак опис рада 

 



 Радове могу радити појединачно учесници или групно/тимски. Сваки  

учесник/тим може да пријави само један рад, који треба да буде 

необјављен, оригиналан и ненаграђиван на другим конкурсима. Радови 

не могу садржати теме које промовишу неадекватно понашање. 

  

 Критеријуми за оцењивање: наградиће се креативност, оригиналност и 

поступак снимања, развој сценарија, као и едукативни садржаји 

 Аутори краткометражних филмова уступају Културном центру 

Крушевац право на репродуковање и јавно приказивање у циљу њиховог 

представљања у просторијама, као и на његовим друштвеним мрежама 

и WEB страници. Културни центар Крушевац ни у ком случају неће 

комерцијално искористити ниједан од примљених краткометражних 

филмова или клипова. 

 Рок за слање филмова је 15. децембар 2021. gодине, а имена добитника 

биће објављена  на сајту Културног центра Крушевац као и додела 

награда одржаће се у децембру. Сагласност родитеља треба приложити уз 

пријаву (електронским путем). 

 За сва додатна питања и информације у вези са правилима за учешће 

обратите нам се путем мејла petmovekck@gmail.com или на број телефона 

037/423-025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П  Р  И  Ј  А  В  А 
за 

 

ФЕСТИВАЛ 

КРАТКОМЕТРАЖНОГ ФИЛМА 

ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

 

 Назив школе:   __________________________________________________________ 

 Име и презиме аутора_____________________________________________________ 

 Име и презиме ментора: __________________________________________________ 

 Адреса: ________________________________________________________________ 

 Контак телефон/факс:   ___________________________________________________ 

 

 

Назив филма: _______________________________________________________________ 

 

Кратак опис филма: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Име и презиме учесника                                                                         

__________________________ 
_________________________         __________________________ 

_________________________         __________________________ 

_________________________         __________________________ 

_________________________         __________________________ 

_________________________         __________________________ 

_________________________         __________________________ 

_________________________         __________________________ 

_________________________         __________________________ 

_________________________         __________________________ 

_________________________         __________________________ 

_________________________         __________________________ 

_________________________         __________________________ 

_________________________         __________________________ 

_________________________         __________________________ 

 

 

 

                                                                                                                   

      Одговорно лице: 

 

 

 

 

 



 

                                                Сагласност родитеља 

 

 

Сагласан сам да моје дете __________________________________, ученик 

школе ______________________________,  учествује на Фестивалу 

краткометражног филма „PETMOVЕ– МОЈ ЉУБИМАЦ“  у циљу позитивног 

утицаја на младе  и може бити снимано/сликано у оквиру Фестивалских 

активности.   

 

 

Датум: 

__________ 

           

Родитељ:    

______________________ 


